
1HÍRHARANG

Nádszegi

Az ősz (…) egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (A. Camus)3/2021

OKTÓBER 2021, XVII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM WWW.TRSTICE.SK

HírHARANG

Akikre
büszkék
vagyunk

Köszöntő

Szent István
napok

24-25. OLD.

5. OLD.

12-14. OLD.

Tisztelt lakosok, 
kedves nádszegiek!
KACZ ÉVA, NÁDSZEG POLGÁRMESTERE

Kereszténységgel átitatott napokat, heteket 
élünk ezekben a időkben. Alig zajlott le 
a búcsú községünkben, már a Nemzetközi 

Eucharisztikus Konferencia hírei jöttek szembe 
Magyarországról. A világ egy hétig az Oltári-
szentséget ünnepelte Budapesten. 
Itthon a pápalátogatás rezonált, leginkább az, 
hogy a szentatya kivel és mennyit találkozott. 
Községünkben pedig, még a vírushelyzet elhara-

pózását megelőzve elsőáldozáshoz járulhattak a 
gyerekek. Felemelő ünnepek, kicsinek-nagynak 
egyaránt. Mondhatnánk, nincs itt semmi baj, 
hiszen él a kereszténység, része mindennapja-
inknak és ünnepeinknek.
Budapesten jelentős és fontos emberek tanú-
ságtételét hallhattuk, hogy csak a számomra 
legmegfogóbbakat említsem, Áder János köztár-
sasági elnökét, Lackfi János költőét vagy Kovács 
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Vážení
obyvatelia, 
milí 
Trstičania!
EVA KACZOVÁ, STAROSTKA OBCE

BEKÖSZÖNŐ | ÚVOD

Ákos zenészét. Mind-mind egyértelműen 
állást foglaltak Isten és a kereszténység 
mellett, és jól van ez így, hiszen szükség 
van a zászlóvivőkre, a bátrakra, azokra, akik 
merik vállalni hitüket, nézeteiket. Akkor is, 
ha egyetértünk velük és akkor is, ha nem. 
Örülök annak is, hogy az élő hittel élők 
kimentek az utcára és jelenlétükkel hirdet-
ték, vannak még itthon és odaát is sokan, 
akik a keresztény életmodellt, életutat 
választják és nem félnek ezt felvállalni is.  

Aztán, ahogy ez lenni szokott, jöttek és 
jönnek a mellékzöngék, először csak ki-
csit zavaróan, aztán egyre hangosabban, 
megzavarva az áhítatot. Árgus szemmel 
vizslatva a pápa és az elöljárók testbe-
szédét, minden mondatukat, ajándékukat 
kielemezve, majd főcímen hangosan üvölt-
ve a vélt vagy valós szimbolika értelmét. 
Elakadunk a részletekben, leragadunk egy-
egy tökéletlenség mellett és a média ezt 
előszeretettel kihasználja velünk szemben. 

Pedig nagy dolog történt Magyarországon, 
óriási esemény zajlott le problémamen-
tesen és gördülékenyen, amely mögött 
hatalmas szervezői munka állt.  A pápa 
Szlovákiában három napot töltött el, és 
valóban az üzenet, amit hozott, fontosabb, 
mint az, hogy elnökasszonyunk milyen 
ruhában jelent meg.

Próbáljunk meg életünkben is a fontos 
dolgokra fókuszálni, meghallani azt, ami 
nekünk szól, amitől gazdagabb lesz az 
életünk és nem elveszni a részletekben. 
A kész kép mindig sokkal szebben mutat, 
mint a bármennyire is pontosan kidolgo-
zott részletek.
 
Mindenkinek kívánok nyugalomban gaz-
dag őszi időszakot. Gyönyörködjünk a ter-
mészet színváltozásában, élvezzük ki a nap 
utolsó erős sugarait!

Zažívame kresťanstvom prepojené 
časy v týchto dňoch, týždňoch. Iba 
teraz sme mali za sebou oslavy pat-

róna nášho kostola a hody, už nás zdravili 
správy z Budapešti z Medzinárodného 
Kongresu Eucharistie. Celý svet svoju po-
zornosť upriamil na Budapešť a na oslavu 
viery. Tu, doma sme mali návštevu Pápeža, 
nezvyčajne dlhú, mal čas oboznámiť sa 
so situáciou na Slovensku. A u nás v obci 
sme tiež mali sviatok: prvé sväté prijíma-
nie, načasované ešte pred rozmachom 
pandemickej situácie. Sviatky dôležité 
pre malých a veľkých rovnako. 
Mohli by sme povedať, že všetko je v naj-
väčšom poriadku, kresťanská Európa žije, 

kresťanstvo je súčasťou nášho každoden-
ného života, ako aj sviatkov. V Budapešti 
dôležité a významné osoby vyriekli svedec-
tvo viery, pre mňa najdôležitejšie boli pre-
zident Maďarska p. János Áder, spisovateľ 
a básnik János Lackfi alebo môj obľúbený 
hudobník Ákos Kovács. Všetci sa jednotne 
a nahlas postavili pre kresťanstvo a Boha 
a je to tak dobre, lebo vždy potrebujeme 
vlajkonosičov, a tých, ktorých môžeme na-
sledovať, ktorí jasne a odhodlane udávajú 
smer. Či s nimi súhlasíme, alebo nie.  Som 
nesmierne rada, že toľko ľudí považovalo 
za dôležité, aby išli do ulíc a vyjadrili svoju 
vieru pred svetom či v Budapešti alebo 
doma pri návšteve Svätého otca. 

A potom, ako to už býva zvykom, prichá-
dzali falošné hlasy, vedľajšie koľaje, najprv 
len trochu rušivo, potom už hlasno. A už 
sme sledovali len samé nepodstatné veci, 
ako darčeky, ktoré pápež dostal, s kým sa 
stretol a čo mali oblečené, koľko času trávil 
tu alebo tam. Sledovali sme reč teľa, skúsili 
sme zistiť, na čo všetci v skutočnosti mysle-
li, hľadali sme akúkoľvek symboliku, z čoho 
sme vedeli lepšie pochopiť, čo sa deje. 
Zasekávali sme sa pri detailoch, kritizovali 
nedokonalosti, a médiá samozrejme na to 
radi upriamili našu pozornosť. Povrchné 
selfíčka, a pretláčanie sa.

Pričom veľká vec sa stala. Dve kresťanské 
krajiny dali svedectvo o svojej viere, v zá-
plave všetkých možných ideológii a výro-
koch o právach, o povinnostiach hlboko 
mlčajúc. Budapešť organizovala úžasný 
týždeň oslavy viery, obrovská organizačná 
práca zabezpečovala, že všetko prebehlo 
hladko a bez väčších problémov. Slovensko 
navštívil Pápež, doniesol nám svoj odkaz, 

a skutočne je to dôležitejšie, ako to, čo 
mala oblečené naša pani prezidentka. 

Skúsme sa aj my zamerať v našich živo-
toch na dôležité veci, vypočuť si to, čo náš 
život robí hlbším, významnejším, lepším, 
a nezasekávať sa pri detailoch, ktoré len 
odvedú pozornosť od celého obrazu. Ce-
listvosť je vždy krajšia, ako čo i najkrajšie 
upravený detail. 

Prajem Vám úprimne kľudné jesenné ob-
dobie. Radujme sa z premeny prírody do 
ohnivých farieb a z posledných lúčov slnka. 
Nech ohreje naše srdcia pred zimou.
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KACZ ÉVA,

NÁDSZEG POLGÁRMESTERE

ÖNKORMÁNYZATI NAPLÓ

Aválasztásokkor ugyan nem volt szó 
róla, de szembesültem azzal, hogy 
egy nagyon fontos programpont 

nem került be a választási programba. 
Ez pedig az új építkezési telkek kiméré-
se vagy új lakónegyed kialakítása volt. 
Annyi lakóház, bérház épült a faluban, 
hogy nem gondoltuk ezt olyan fontos és 
oldandó problémának, amíg az első kéré-
sek, kérdések nem futottak be hozzánk. 
Miután azonban folyamatosan ezekkel 
a kérdésekkel szembesültünk, muszáj volt 
megkeresni a módját, hogy megvalósítás-
ra kerülhessen a terv. Abban egyetértés 
uralkodott a képviselőtestületben, hogy 
csakis üzemkész és használható utcát és 
telkeket bocsátunk áruba, hiszen utólag 
már nagyon nehéz korrigálni azt, amit 
esetleg a tervezésnél elhanyagoltak, amire 
nem gondoltak. Erre sok példát találunk 
nálunk és más községekben egyaránt. 

Először a hol? kérdését kellett megolda-
nunk. Ez volt viszonylag a projekt leg-
könnyebb része, hiszen a községnek volt 
előkészítve erre a célra területe. Egy ha-
tározat megszüntetésével, amellyel ezt 
a területet a község Vágai Milan építkezési 
vállalkozó rendelkezésére bocsátotta, ez 
a kérdés megoldódott. Ekkor 2019 elején 
jártunk.
Aztán jött a miből? kérdése. Gyakorló házi-
asszonyok, vállalkozók, meg úgy általában 
mindenki megegyezik abban, hogy a leg-

szebb terv is terv marad, ha nincs meg az 
anyagi keret a megvalósításra. 2019-ben 
ezért rendeztük sorainkat, ami az anyagi 
helyzetünket illeti, sikerült úgy ésszerű-
sítenünk és összevonnunk a hiteleinket, 
hogy évi több ezer eurót megspóroltunk. 
Ehhez jött még az ésszerű gazdálkodás, 
a pontos ütemtervek és kigazdálkodtuk 
2020-ra az elinduláshoz szükséges tőkét.
2019 és 2020 a tervek, a papírozás idősza-
ka volt, hiszen egy új utca több papírmun-
kát és utánajárást igényel, mint maguk 
a munkálatok. Természetesen közbeszer-
zés útján választottuk ki a kivitelezőt, a 4H 
kft.-t, akivel – szimbolikusan – 2020. au-
gusztus 20-án írtuk alá a munkálatokról 
szóló szerződést.  

Mikor? 2021 tavaszán. Közbeszólt ugyan 
a COVID (ugyan mibe nem szólt bele?), az 
időjárás a villanyvezetékek finalizációjába 
és a Földművelésügyi minisztériumban 
uralkodó viszonyok az öntözőcsövek tulaj-
donjogi rendezésébe, de májusra a munka 
oroszlánrészével elkészültünk. Meghirdet-
tük és vártuk a jelentkezőket. 

Mivel nagyon nagy volt a kezdeti érdek-
lődés, és ez az idő előrehaladtával egyál-
talán nem csökkent, muszáj volt kitalálni 
egy olyan rendszert, amelybe semmilyen 
módon nem lehet belekötni, átlátható, 
kiszámítható és utánajárható. Elsősorban 
a fiatal nádszegi családoknak szerettünk 
volna lehetőséget nyújtani, hiszen nem 
óriásfejlesztésben gondolkodtunk, hanem 
helyzetteremtésben fiataljainknak. Így is 
fogalmaztuk meg a kiírást, amellyel ugyan 
senki nem volt kizárva, bárki beadhatta 
a kérvényét, de minden kérvény az elbírá-
ló kritériumrendszer alapján volt pontozva 
az alábbiak alapján. 
• Lakhelyre a nádszegi állandó lakhely-

lyel rendelkező kérvényező 8 pontot 
szerzett, a nem nádszegi illetőségű 
kérvényező nem szerzett pontot;

• A házassági kapcsolat 12 ponttal volt 
értékelve;

• A nem házassági kapcsolat (közös 
tulajdonba kerülő telek) 5-5 pontot 
ért, együtt 10-et.

• A kérvényező kora 18-35 év között 7 
ponttal volt értékelve, akinek a kora 
több volt, mint 35 nem szerzett pon-
tot.

• Minden kiskorú gyermek beszámító-
dott a kritériumrendszerbe 3 ponttal. 

A legtöbb pontot azok kapták, akik háza-
sok voltak, 35 évnél fiatalabbak, csalá-
dosak (legalább 1 gyerek), és mindketten 
nádszegi lakhellyel rendelkeztek. Ezen 
kritériumok kiértékelése után minden 
kérvény pontozva volt, ami után kiala-
kult a sorrend. Mivel 15 telket tudtunk 
eladásra bocsátani, a pontozásban az 
első 15 helyen végző kérvényezők kapták 
a lehetőséget, hogy építkezési területet 
vásároljanak. Összesen 45 kérvényt ik-
tattunk, ebből 19 kérvényt visszavontak 
a kritériumokra való tekintettel, 9 volt 
sikertelen, 2 kérvényhez nem csatolták 
a kívánt mellékleteket és 15-en voltak sike-
resek. A 15-ből kettő kérvényező szerzett 
45 pontot, három kérvényező 40-et, egy 
kérvényező 37-et, hárman 35-öt, ketten 
34-et, egy pár szerzett 33-at és hárman 
szereztek 32 pontot. A kérelmezők listáját 
a személyiségi adatok tiszteletben tartá-
sa miatt itt nem hozzuk nyilvánosságra, 
de a képviselőtestület gyűléséről szóló 
jegyzőkönyvben, ill. a határozatokban 
utánakereshetőek.

Minden kedves nádszegi fiatalnak, aki 
most lehetőséget kapott építkezési tel-
ket vásárolni, kívánok az önkormányzat 
és a képviselőtestület nevében sok sikert 
és boldog életet az új utcában. Az építke-
zéshez kívánok nekik jó mesterembereket, 
alacsonyabb alapanyag-árakat, kegyes 
időjárást és erős betont. Aki most nem 
jutott lehetőséghez, ne csüggedjen, máris 
keressük a módját annak, hogy Nádszegen 
további élhető lakónegyedek alakuljanak 
ki, amelyek nem felhígítják közösségünket, 
hanem megtartják a nádszegi hangulatot. 

Új utca 
kéne

Új utca kéne, semmi sár,
lombalagútban menni már
porból a Napba, végtelen
kertillatokba képzelem,

új utca kéne, tiszta, szép,
beláthatatlan új mesék,
virágos ágyak illata
ahogy a lélek megy haza.
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Bizonyára mindnyájan nagyon jól em-
lékszünk a Katekizmusban olvasható 
kérdésre és a megfelelő válaszra. A 

kérdés pedig így hangzik: „Mi a bűn?” Vá-
lasz: „A bűn, a parancsolatok tudva és 
készakarva történt megszegése. Lehet 
szóval, tettel és gondolattal elkövetni.”

Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy ez-
zel az egyszerű válasszal teljes módon ki-
elégítettük a bűn fogalmával kapcsolatos 
tudnivalókat. Nagy a valószínűsége annak, 
hogy mióta ember létezik a földön, mindig 
igyekezett valahogyan értelmezni a bűn fo-
galmát, s megtalálni a bűnnek, a rossznak 
az ellenszerét. Írásos emlékeink közül a zsi-
dó-keresztény irodalom remekét, a Bibliát 
emelem ki, hiszen szinte minden oldalon 
beszél arról a valóságról, amit mi általában 
bűnnek szoktunk nevezni. Az Ószövetség 
bűnre vonatkozó szakkifejezései főleg az 
emberi kapcsolatokra utalnak: mulasztás, 
méltánytalanság, lázadás, igazságtalanság 
stb. A Biblia a bűnöst úgy mutatja be, mint 
olyasvalakit, aki Isten szemében rosszat 
tesz. A bűn igazi természete, gonoszsága 
és dimenziói a bibliai történeteken keresz-
tül mutatkozik meg. Ugyancsak a kinyilat-
koztatásból tudjuk, hogy Isten szeretetével 
a bűn helyezkedik szembe, s éppen ezért, 
ez teszi lehetővé Isten irgalmának gyakorlá-
sát. Az üdvösség története nem más, mint 
Istennek állandóan megismételt kísérlete, 
hogy az embert kiragadja a bűnből. Az 
Újszövetség kinyilatkoztatja, hogy Isten Fia 
azért jött, hogy megszabadítsa az embert a 
bűntől (Vö. A bűn, BTSZ; Róma, 1974; 164-
180. old.). Ez meg is történt Jézus Krisztus 
kereszthalálával és feltámadásával. Csak-
hogy az ősbűn következménye, a bűnre 
való hajlam, továbbra is hatalmába keríti az 
embert. Viszont Jézus megváltói tettének 
végtelen nagy értéke megadja a bűnbocsá-

nat lehetőségét minden bűnbánó részére. 
Természetesen az sem mellékes, hogy 
mennyire van meg bennünk a jóvátétel, 
valamint a bűn elkerülésének akarata.

Jézus Krisztus tanítása, példabeszédei, 
hasonlatai mind-mind arról szóltak, hogy 
megértesse kortársaival, hogy ő a TÖR-
VÉNYT tökéletességre kívánja emelni (Mt 
5,17). A Törvény pedig nem volt más, mint 
a Tízparancsolat, amit egy alapvető etikai 
kódexnek is tekinthetünk mindennapi élet-
vitelünk megélésében, s ez nem csupán a 
vallásos ember magatartását szabályozza, 
hanem elfogadható minden jó szándékú 
ember részére is. Szent Pálnál az isteni 
cselekvés primátusának, elsődlegességé-
nek megvallása a döntő, emellett kitart az 
erkölcs jelentősége és pótolhatatlansága 
mellett. Bizonyára ezért is használ közvet-
lenül szociális viselkedést illető kijelenté-
seket leveleiben. Így fordul például 
• az irigység és versengés ellen (1kor 

3,3k; Gal 5,20; Fil 1,15). 
• elítél gyilkosságot és vitát (Róm 1,29; 

2Kor 12,20), 
• elvet pöröket (1Kor 6,1-8) és megszó-

lást (Róm 1,29; 2Kor 12,20), 
• óv az egyenetlenségtől és szakadástól 

(1Kor), 
• pozitívan figyelmeztet az egységre 

(1Kor 12), 
• a bosszúról való lemondásra (Róm 

12,17-21), 
• a bőkezűségre (2Kor 9), 
• a kölcsönös segítségre (Gal 2), 
• egymás tekintetbevételére (Róm 14; 

1Kor 8), 
• a testvéri és felebaráti szeretetre (Róm 

13,8-10; Gal 5,14; 6,10; 1Tessz 4,9; 5,14; 
1Kor 13,1-8).

Időközönként nagyon ajánlatos önmagunk-
ba tekinteni – nem csupán a hívő emberek-

nek, hanem mindenkinek –, s megvizsgálni 
életvitelünket, hogy az valóban igazodik-e 
egy olyan egyetemes erkölcsi normához, 
melyet a korok divatirányzatai nem írhat-
nak felül. 
Az alábbiakban egy kis betekintést kívánok 
nyújtani a „bűnök világába” az önvizsgálat 
eredményességéhez. A Tízparancsola-
ton (1. Uradat, Istenedet imádd, és csak 
neki szolgálj! 2. Isten nevét hiába neved! 
3. Az Úr napját szenteld meg! 4. Atyádat 
és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne paráz-
nálkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne hazudj, és mások 
becsületében kárt ne tégy! 9. Felebarátod 
házastársát ne kívánd! 10. Mások tulajdo-
nát ne kívánd!), és az Anyaszentegyház 
Ötparancsolatán (1. A vasárnapot és a 
kötelező ünnepeket szentmisével és pi-
henéssel szenteld meg! 2. A pénteki bűn-
bánati napokat és a parancsolt böjtöket 
tartsd meg! 3. Évente gyónjál és legalább 
a húsvéti időben áldozzál! 4. Házasságodat 
az Egyház törvényei szerint kösd meg, és 
gyermekeidet katolikus módon neveld! 
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal 
is támogasd!)  kívül általában a következő 
csoportokra oszthatók a bűnök:

A hét főbűn (ezek gyökerei lehetnek sok 
súlyos bűnnek): 1. a kevélység; 2. a fös-
vénység; 3. a bujaság; 4. az irigység; 5. a 
torkosság; 6. a harag; 7. a jóra való restség.

Idegen bűnök (melyekkel mások bűnét 
elősegítjük vagy okozzuk, s ezáltal bűn-
társak leszünk): 1. másnak bűnre tanácsot 
adni; 2. másnak bűnös dolgot parancsolni; 
3. vétekben mással egyetérteni; 4. mást 
bűnre ingerelni; 5. másnak bűnös cseleke-
detét dicsérni; 6. másnak bűnét elhallgatni; 
7. másnak bűnét elnézni; 8. mást bűnben 
segíteni; 9. másnak bűnét védeni.

Égbekiáltó bűnök (melyeknek szörnyűsé-
ge a Szentírás szavai szerint Istentől kér 
büntetést): 1. a szándékos gyilkosság; 2 
a szegények, árvák és özvegyek nyomo-
rúságának nagyobbítása; 3. a munkások 
bérének igazságtalan visszatartása.

A Szentlélek elleni bűnök (melyek alapjá-
ban rendítik meg az istenes életet): 1. aki 
vakmerően bízik Isten irgalmában; 2. aki 
kétségbe vonja Isten kegyelmét; 3 aki a 
megismert igazság ellen küzd; 4. aki irigyli 
mástól Isten kegyelmét; 5. aki a figyelmez-
tetések ellenére javíthatatlan bűnössé vá-
lik; 6. aki haláláig sem bánja meg bűneit.

A fentiekben felsoroltak alapján úgy tűnik, 
mintha cselekvőképességünk korlátozva 
lenne, azonban a józan ész keretein belül 
tudatosítani kell mind a hívő, mind a nem 
hívő embernek, hogy bizonyos szabályok, 
normák, értékek nélkül  az ember képtelen 
EMBERNEK maradni – diktáljon bármit is a 
mai világ meggondolatlansága.

Pár gondolat 
a bűnökkel 
kapcsolatban
ELEK LÁSZLÓ ATYA

HITÉLET
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Köszöntő
Nem szokványos ünnepet ültünk 2021. szeptember 6-án, hétfőn. Nem volt még ilyen Nádszeg tör-
ténetében soha. Tanúi lehettünk annak, hogyan válik egyetlen ember személyes sorsa mindany-
nyiunk és községünk történelmévé. Azon a bizonyos napsütéses hétfő délutánon, a vasárnap 100. 
életévét betöltő Rudi bácsit köszönthettünk Nádszeg község történelmében először a Bencze ház-
ban. Nagy örömünkre szolgált ez, hiszen Rudi bácsi óvatlan szemlélőnek is legfeljebb jó karban 
lévő 80-asnak tűnhet, nem 100 évesnek.

Mondjunk pár szót az időszakról, 
amelybe Rudi bácsi beleszületett. 
Trianon és az 1. világháború után 

vagyunk, még nem ocsúdott fel a nemzet 
és a világ a sokkból és a megrázkódta-
tásból, hogy ezt meg lehetett tenni. Még 
vannak ugyan apró lórúgások, hiszen ´21 
márciusában IV. Károly megpróbálja visz-
szafoglalni Magyarország trónját, ahogy 
tudjuk, nem sikerül neki és elhagyja Ma-
gyarországot. 
Közben Magyarországon megalakul 
a Bethlen kormány, Horthy Miklós kor-
mányzóvá válik. Csehszlovákiában Ma-
saryk az államelnök, Beneš a kormányfő. 
Hitler megalapítja nemzetszocialista párt-
ját, így szinte előre elrendelve a 20. század 
legnagyobb világégését. Albert Einstein 
fizikai Nobel díjat kap. 
A legnagyobb történelmi alakok tevé-
kenykednek abban az időkben pozitív és 
negatív értelemben egyaránt. Hitlerhez 

nem is kell kommentár, és  Beneš akkori 
gondolatait és ötleteit a mai napig nyögjük 
és a mai napig nem tudunk velük zöld 
ágra vergődni.
A magyar királyi pár (micsoda szófordulat, 
hogy akkor még volt ilyen!) ősszel újra 
megpróbálja visszavenni a  trónt, újra 
sikertelenül. Decemberben megtartják 
Sopron város népszavazását, ahol is Sop-
ronban a lakosság 65%-a szavaz arra, hogy 
Magyarországhoz szeretne továbbra is 
tartozni. Így elnyerik a hűség városa címet.
Szeptemberben 5-én megszületik Rudi 
bácsi, aki a születési anyakönyvben a 100. 
sorszámot kapja! Bogár Rezső néven anya-
könyvezik, édesanyja első férje után, aki 
elesett az 1. világháborúban. Gombos 
Rudolfra 1957-ben sikerül változtatnia 
édesapja neve után. 
Rudi bácsi születésének évében annyi 
minden történt, hogy csak kapkodhat-
nánk a fejünket, ha most kellene ennyi 

világ- és nemzetviszonylatban is fontos 
dolgot megélnünk. Rudi bácsi maga is 
megélte a 2. világháborút, a katonasá-
got, a hadifogságot. Azt a sorsszerűséget, 
amikor egy szolgálatcsere után a bajtárs, 
akivel cserélt, nem tért már vissza, odalett 
a fronton, míg ő életben maradt. Az éhe-
zést, a kilátástalanságot, hiszen gyerme-
ket vártak, mikor a frontra vonult ́ 43-ban 
és 1 hónapos korában látta csak először 
gyermekét. Mindössze 22 éves volt ekkor!
Majd következett a kitelepítés Csehor-
szágba, újra a család szétszakításával, 
kislányuk itthon maradt. Felesége meg-
betegedett a kitelepítés körülményei mi-
att és nem sokkal utána meghalt. Három 
életre elegendő, amit a mi százéves Rudi 
bácsink megélt, amíg elérte a 30 éves 
kort! Viszont ennyi tragédia, nehézség és 
kilátástalanság után is mindig fel tudott 
állni és élni az életet, amit Isten neki szánt. 
Egész életében a munka és a szépasszo-
nyok szeretete volt az, amibe kapaszko-
dott, amit soha nem hagyott el. 
Életét végigkísérte az, amit én nádszegi 
fifikának, találékonyságnak hívok, ami 
olyan jellemző az itt élőkre. Így tudott 
hazaszökni a fogságból, nem várva a hi-
vatalos elbocsátást. Így tudott a nehézsé-
gek ellenére is hazaszökni Csehországból 
a kitelepítés után, nem várva engedélyre. 
És így élte életét is. Fifikásan, kikerülve 
a betegségeket, kikerülve és elkerülve az 
elkerülhetetlent!
Isten áldja Rudi bácsit 100. születésnap-
ján, éltesse még nagyon sokáig, éltesse 
még családja és közössége legnagyobb 
örömére!

JUBILEUM

KACZ ÉVA
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A nyáron immár harmadik alkalommal 
valósult meg az evezőstábor. Hely-
színül a Győri Atlétikai Club evezős 

szakosztálya szolgált. A Vizek régiója nevű 
nyertes pályázatnak köszönhetően a rész-
vétel teljesen ingyenes volt. A projektet az 
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program Kisprojekt Alap-
ja támogatta, és a vízi turizmusban rejlő 
lehetőségeket igyekeztek bemutatni, nép-
szerűsíteni. 15 fiatal vett részt a táborban, 
visszajáró evezősök és újoncok egyaránt.

Evezőstábor-
harmadik 
felvonás
Mgr. RÁKÁSZ KATALIN

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége és a Mentor TT a jár-
ványhelyzet ellenére 2021-ben is 

megszervezte (elektronikus formában) 
a pályázatát, amely a „Kincskeresők 
XVI.” nevet viselte. A felhívás az iskola 
5-9. évfolyam diákjainak szól, misze-
rint lakóhelyükön olyan helyi értékeket, 
„kincseket” kell felkutatniuk, amelyről 
már csak kevesen tudnak, és a történe-
tét, múltját még senki sem dolgozta fel. 
A felhívás célja alapvetően az, hogy a 
diákok „kincseket” keressenek, hogy a 
helyi értékeket ilyen módon megment-

sék és a fiatal generáció megismerje a 
település múltját és értékeit. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy isko-
lánk VIII.A osztályos tanulója, Rákász 
Botond belevágott a kincskeresésbe, 
és nem is kellett messzire mennie, hi-
szen családjában ott volt a kincs. Élet 
a nagygazdaságban c. munkájában 
felkutatta és feldolgozta üknagyapja 
gazdaságát – részletesen kidolgozta a 
gazdaság létrejöttét, az akkori családi 
élet mindennapjai, szokásait. A gaz-
daság akkori elrendezéséről még egy 
értékes tervrajz is készült. Az anyag-
gyűjtés több hónapon keresztül zaj-
lott, bevonva az egész családot, akik 
értékes adatokat szolgáltattak. Botond 
felkészítő pedagógusa édesanyja, Rá-
kász Katalin kolléganőnk volt. 
A sok gyűjtőmunka meghozta a gyü-
mölcsét. Botond aranysávos minősítést 
kapott a munkájára és az bekerült a 
Felvidéki Magyar Értéktár ünnepi kiad-
ványába. Botondnak és felkészítő pe-
dagógusának szeretettel gratulálunk!
Aki ezek után kedvet kapott a kincs-
vadászathoz, ne fogja magát vissza! 
Nádszegen sok-sok értékes kincs van, 
csak fel kell őket kutatni!

Kincskeresés 
Nádszegen
Mgr. SZARKA ZSUZSANNA

SULI-ROVAT
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Tehetséges 
diákok 
jutalom-
kirándulása
Mgr. SZARKA ZSUZSANNA

Annak idején, talán 10-15 évvel ez-
előtt is a nyugati országokban 
dolgozó pedagógus kollégáinktól 

nagy meglepődéssel hallgattuk, hogy 
egy-egy osztályteremben, az órát adó 
pedagógus mellett, akár 4-5 asszisz-
tens is tevékenykedett. Segítette azon 
tanulók munkáját a tanórán, akinek erre 
szüksége volt – részletesebb magyará-
zattal, könnyebb feladatokkal a  begya-
korlásnál, több időt szentelve egy-egy 
probléma megoldására.
Az, hogy a pedagógus munkáját asz-
szisztensek segítsék, a modern peda-
gógia új ágazata, amelyet a szükség 
hozott létre. Tanulóink között egyre 
többen vannak, akik egyéni bánásmó-
dot igényelnek, mert esetleg kisebb 
fogyatékkal születtek, vagy szociálisan 
hátrányos helyzetűek, ezáltal nagyobb 
lemaradással küzdenek, mint a kor-
társaik.

Ezeknek a helyzeteknek a megoldásá-
ra szolgál az az elfogadó magatartás, 
amelyre az osztály közösségeinket is 
neveljük és az asszisztensek, akik a 
pedagógus munkáját segítik.

Külön öröm számunkra, hogy a 
2021/2022-es tanévben 7 tagú inklu-
zív csapattal – azaz 5 pedagógiai asz-
szisztenssel és 2 gyógypedagógussal 
segíthetjük a pedagógusok, a szülők 
és elsősorban a tanulóink munkáját és 
tanulását. Ezt a lehetőséget egyrészt 
az Oktatásügyi Minisztérium, másfelől 
az eperjesi Módszertani Központhoz 
beadott nyertes pályázatunknak kö-
szönhetjük.

Iskolánkon ebben a tanévben is nagy 
szakértelemmel folytatja munkáját a lo-
gopédus és a pszichológus is.
Szakembereink az óvodáskorú gyer-
mekeinket is felügyelet alatt tartják, 
ill. bárkinek segítséget nyújtanak, aki 
azt az iskolaév folyamán igénybe sze-
retné venni.

Ne felejtsük el, az 5 ujjunk sem egy-
forma, így a gyermekeink – tanulóink 
sem egyformák. Találjuk meg hozzájuk 
a megfelelő nyelvet és a megfelelő 
módszerekkel a legrövidebb utat, hogy 
belőlük is sikeres fiatalok váljanak!

A Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Ta-
nács – Mentor TT tanulmányi kirándulást 
szervezett a magyar alapiskolák diákjai 
számára a következő programmal: 

1. Izsa – Leányvár – UNESCO örökség
2. Virt – Baróti Szabó Dávid sírja
3. Dunamocs – tájház
4. Köbölkút melletti Párizsi mocsarak
5. Kürt – Cigléd búcsújáró hely és tan-

ösvény

Iskolánkat három IX. osztályos tanuló kép-
viselte: Győri Áron, Kohel Kitti és Molnár 
Lenke. A diákokat Fülöp Leona és Czakó 
Mária kolléganők kísérték el.
 
Az említett látnivalók és a programterve-
zet is bizonyíték arra, hogy hazánkban is 
rengeteg az érték és a látnivaló, amellyel 
jó, ha a gyermekeinket is megismertetjük. 
Köszönjük a szervezőknek a tartalmas 
kirándulást!

Inkluzív tím 
az iskolában – avagy 
minden gyermek más
Mgr. SZARKA ZSUZSANNA

SULI-ROVAT
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V školskom roku 2021/22 deti na-
šej obce nastúpia do vynovených 
priestorov materskej školy. Naj-

menšia veková kategória, trieda Lienky, 
si bude vychutnávať pavilón v pôvod-
ných priestoroch čisto iba pre svoje po-
treby. Majú zriadenú priestrannú herňu 
s krásnym zariadením, s interaktívnou 
tabuľou a hračkami od výmyslu sveta. 
Spať budú v samostatnej spálni, v ktorej 
sú rozložené rozkošné postieľky. 
Po ranných aktivitách si nájdu svoje to-
pánky a kabátiky vo farebných skrinkách 
v šatni, oblečú sa  a môžu vybehnúť na 
krásne upravený školský dvor. V stre-
de dvora sa nachádza kruhový objazd 
s dopravným značením, v rohu dvora je 
pieskovisko so šmykľavkou. Pri vstupe na 
dvor si každý všimne drevený komplex 
preliezačiek, ktoré máme vďaka rodi-
čom, ktorí sú zruční v písaní projektov.
Väčšie deti, v triede Sovičky, budú môcť 
každé ráno cupitať do novozriadených 
priestorov v susedstve pôvodnej MŠ. 
Pri vstupe nájdu šatňu so skrinkami a la-
vičkami hneď vedľa kúpeľne. Sociálne 
zariadenie s mini umývadlami, toaletami, 
vešiačikmi na uteráky pôsobí veľmi hy-
gienicky a milo ako u trpaslíkov.  Na po-
schodí deti majú zriadenú herňu s lego 
kútikom, molitanové kruhové sedenie 
v modernom štýle, nábytok preplnený 
knižkami a didaktickými hrami. Popolud-
ňajší spánok im dobre padne v samostat-
nej spálni. Každá postieľka je označená 

Brány našej školy prilákali žiakov aj po-
čas letných prázdnin. Naša škola po-
núkla možnosť pracujúcim rodičom 

umiestniť svoju ratolesť v augustovej letnej 
škole. Čas trávený v spoločnosti kamará-
tov, spolužiakov, vedomostné a pohybové 
aktivity boli pre deti nielen zmysluplným 
trávením prázdninových dní, ale aj spôso-
bom, ako si efektívne a so štipkou námahy 
zopakovať nadobudnuté poznatky. Každé 
ráno sa začínalo spoločnou rozcvičkou 
a vzdelávacou aktivitou na čerstvom vzdu-
chu. Žiaci vyrábali veterné ruže, maľovali na 
plátno, vyskúšali si drevené pexeso a svoj 
postreh cibrili hrami vyrobenými z prírod-
ných materiálov.
Pani učiteľka Mgr. Mária Nagyová horlivo 
plánovala návštevu včelárskeho skanzenu, 
športovo-ekologický výlet do Ekoparku 
pri Veľkých Úľanoch. Žiaci skrášlili školský 
dvor, vysadili magnólie. Motivácia a radosť 
detí sa zo dňa na deň stupňovala. Škola 
sa stala laboratóriom pre  pokusy malých 
vedcov, inokedy začarovaným svetom roz-
právok. Žiaci sa pod korunami stromov 
stretli s pani policajtkou a venovali sa en-
vironmentálnej kriminalistike, pripravili si 
vlastný komix. 
K tomu, aby sa tento skvelý týždeň mohol 
uskutočniť, nám dopomohli pedagógovia 
ZŠ, OÚ Trstice, Tesco,  Mäsiarstvo Kardoš, 
Horváth Zoltán ml., Mátyusföld Magyar 
Összefogás P.T., Kvetinástvo  Borka, Gar-
denel – Záhradné centrum, Pekáreň Králik, 
Potraviny Hanuliaková, za čo sme všetkým 
veľmi vďační.

značkou, takže im bude patriť celý rok. 
A ako to bude so stravovaním? Po ruke 
je aj kuchynka so snehobielou kuchyn-
skou linkou- výdajňa stravy a samostat-
ná jedáleň. Všetky jedlá budú mať deti 
naservírované priamo na mieste. Celý 
komplex bol starostlivo naprojektovaný, 
prerokovaný s odborníkmi a dotvorený 
pedagógmi. Celé desiatky firiem, fun-
dovaných ľudí radilo čo a ako zmeniť, 
aby sa vytvorilo príjemné prostredie pre 
deti. Hnacou silou celého projektu bolo 
vedenie obce a základnej školy. Motivo-
vali nás deti, lebo si zaslúžia to najlepšie, 
motivovali nás aj rodičia, lebo máme 
ich dôveru a boli nápomocní i trpezliví. 
Uznanie patrí lokálnym firmám, ktoré 
prioritne plnili naše prosby. 
Podmienky sú vytvorené, deti sa tešia, 
my sa tešíme z radosti detí.  Ostatné 
je v rukách budúcnosti i v rukách pani 
učiteliek. 
Všetkým prajem dobré zdravie a veľa 
podnetných dní v materskej škole. 

Nadštandardné 
podmienky
PaedDr. ALENA PETROVICSOVÁ

RIADITEĽSTVO ZŠ S MŠ 

A Mgr. MÁRIA NAGYOVÁ

KRIEDOVÝ PAPIER

Letná škola
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Minden gyermek fejlődése egyé-
ni, tempója különböző. Fontos, 
hogy a  szülő ismerje, mely 

időben mit várhat el a gyermekétől. 
A kommunikációskészség fejlődé-
sét hónapokra lebontva tüntettük fel. 
Apró eltérések természetesek.
  
A gyermekek beszédfejlődése nagyon 
eltérhet egymástól. Az alábbi leírás 
csak iránymutató, szigorú határokkal, 
ettől nagy egyéni eltérések lehetnek. 
A kislányok és kisfiúk beszédfejlődése 
is eltér egymástól. Ha egy kislány egy 
éves kora körül, egy kisfiú másfél éves 
kora körül nem kezd el szavakat mon-
dani, akkor fokozottan oda kell figyelni 
a beszédének fejlődésére. 

Hogyan alakul a gyermek beszéde az 
újszülött kortól 3 éves korig: 

1.1 hónapos korban: torokhangokat ad
1-2 hónapos korban: gőgicsélni kezd, 
torokhangokat ad
2-3 hónapos korban: folyamatosan 
gőgicsél, "válaszol", egyszerű magán-
hangzókat is kiejt (a, ó, e)
3-4 hónapos korban: egyre folyamato-
sabban és változatosabban gőgicsél, 
azonos hangot kétszer ejt ki
4-5 hónapos korban: gagyogás közben 
többféle hangot is kiejt elmosódottan, 
hangosan tud. kacagni
5-6 hónapos korban: "szót ért" gon-
dozás közben, ah-oh szótagot gagyog
6-7 hónapos korban: egyre árnyaltab-
ban gagyog, gurgulázik, nyögdécsel, 
"beszélgetést" kezdeményez
7-8 hónapos korban: kicsit tagoltabb 

a gagyogása, megismétel hallott han-
gokat, s megjegyzi a leggyakrabban 
hallottakat, harap és rág, hangokat utá-
noz, bu-ma-da-ba szótagokat jól ejt ki, a 
"nem" -re reagál időnként, mam-mam-
ot is mond (főleg síráskor)
9-10 hónapos korban: két szótagot el-
mosódottan ki tud ejteni (ma-ma, ba-
ba), hallgat a nevére
11-12 hónapos korban: szót, szótöre-
déket használ (a mama, baba helyes 
használata), egylépéses felszólítást 
teljesít (kívánságait jelzi), szavai mon-
datértékűek: a "mama" jelenthet hívást, 
kérést, segítséget
12-15 hónapos korban: kétszavas mon-
datot használ, két szótagot is kiejt, 3-4 
szót mond, kommunikálni akar
15-18 hónapos korban: egyre nagyobb 
a passzív és aktív szókincse, tisztábban 
ejti ki a szavakat, kétszavas utasítást 
teljesít, ismeri a "köszönöm" és "szer-
vusz" értelmét, egyszerűbb mesékre, 
népi gyermekdalokra figyel
18-21 hónapos korban: egyszerű bő-
vített mondatokat használ, az enni-in-
nivalót megnevezve kéri, 10-30 szava 
van, 2-3 szavas mondatokat használ, 
visszamond két szót
21-24 hónapos korban: összetett mon-
datokat használ, kb. 50 szavas szókin-
cse van, háromlépéses utasítást vég-
rehajt, elkezd személyes névmásokat 
használni
24-27 hónapos korban: folyékonyan 
beszél
27-30 hónapos korban: képeskönyvből 
cselekvéssorokat elmond, névmásokat, 
ragokat használ, megkérdezi a tárgyak 
nevét
3 éves korig: többes számot használ, 
összetett mondatokban beszél, teljes 
nevét ismeri és mondja, dallamokat is-
mer, 5-ig számolhat, 3-4 szavas ragozott 
mondatokat használ

JAVASLAT: Ha 2-2,5 éves korában 
nem kapcsol össze szavakat, már cél-
zottan kell a beszéddel foglalkozni, 
amit a logopédiai tanácsadás mellett 
a szülő is megtehet. Ha a gyermek 3 
évesen még mindig nem beszél, fel-
tétlenül szakemberhez, logopédus-
hoz kell fordulni.

A beszédfejlődés 
folyamata részletesen
Mgr. ZUPKO MÁRIA GYÓGYPEDAGÓGUS-LOGOPÉDUS

Pani Mgr. Mária Zupko k nám prichádza 
z Fiľakova. Jej meno je dobre známe nielen 
na  Slovensku, ale i v zámorí. Charizma-
tická dáma, ktorá má za sebou bohaté 
skúsenosti i zahraničné úspechy v oblasti 
špeciálnej pedagogiky, logopédie a soci-
álnej práce. 

Celý svoj život zasvätila pomoci druhým. 
Bola riaditeľkou domova sociálnych 
služieb, vydala učebnicu pre žiakov 
špeciálnych škôl, poskytuje odborné 
poradenstvo ľuďom so zdravotným po-
stihnutím, prednáša na medzinárodných 
konferenciách, je členkou správnej rady 
Carissimi, je zakladateľkou občianskeho 
združenia Femina Fortis /v preklade Sil-
né Ženy/. Obdivuhodná osobnosť, ktorá 
napriek dôchodkovému veku  ešte stále 
aktívne pôsobí v mnohých oblastiach 
a  odovzdáva svoje cenné skúsenosti 
ostatným odborníkom. U nás v ZŠ s MŠ  
pôsobí ako logopedička. Navštevuje deti 
materskej školy a žiakov základnej školy, 
aby včasnou prevenciou odhalila možné 
nedostatky a podporila ich odstránenie.  
Tým prispieva ku skvalitneniu ich života 
a výrazne ovplyvňuje vzdelávacie výsled-
ky žiakov v škole. Poskytuje rady rodičom 
a učí ich ako pracovať s deťmi v domácom 
prostredí. Podporuje aj prácu pedagógov. 
Spolu s dcérou Mgr. Teréz Zupko, ktorá sa 
stala klinickou logopedičkou, uskutočňujú 
prednášky pre rodičov a učiteľky mater-
ských škôl so zameraním na prevenciu 
porúch komunikačného procesu v rodine 
aj v materskej škole

Prinášame Vám jej príspevok na pokra-
čovanie v origináli o procese vývoja reči 
a o osobitostiach reči od narodenia do 
tretieho roku života. Slovenský preklad 
nájdete na webovej stránke našej školy.

KRIEDOVÝ PAPIER

„Reč sa vyvíja už 
od počatia“- zneli 
slová odborníčky
PaedDr. ALENA PETROVICSOVÁ

Mgr. M. Zupko na návšteve v 1. ročníku
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De jó, újra 
együtt!

Egy tucat tábor

A Nádszegi 
Szabadidőközpont 
nyári tábora
DEÁK MAGDA

RÓZSA BEATRIX

Amögöttünk hagyott, viszontagságos 
évek a szakemberek szerint a diákok 
lelki világát és társas kapcsolataikat 

fertőzték meg leginkább. Éppen ezért, 
felhagyva a hagyományokkal, a Nádszegi 
Szabadidőközpont nyári táborának az idén 
„csak” egyetlen célja volt: lehetővé tenni, 
hogy a diákok szabadjára engedhessék kí-
váncsiságukat, felszabadíthassák képzeletü-
ket, valamint újra megélhessék az együttlét 
örömét. Ennek megfelelően válogattuk ki a 
foglalkozásokat, amelyek mindegyike arra 
is szolgált, hogy a gyerekek megtapasz-
talják, lehet tudatosan tenni testi, lelki és 
szellemi egészségünkért. Ezért került sor 
a táncra, mozgásjátékra, fürdésre. Ezért 
kerültek az asztalra a gyerekek által készí-
tett egészséges finomságok. Ezért kerültek 
megalkotásra a gyerekek által megálmodott 
és megvalósított kreatív társasjátékok. Re-
ményeink szerint sikerült hozzájárulnunk 
ahhoz, hogy gyermekeink újra önfeledten 
élvezhessék a szünidőt, egymás társaságát, 
megtalálják igazi alkotó elemüket.

volt. Építettünk házat, falut, vadásztunk, 
leúsztunk a Kis-Dunán. Eközben sok volt 
a versenyjáték, mozgás, móka. Minden 
táborban arra fektetem a hangsúlyt, hogy 
legyen benne testedzés és közben ta-
nuljunk is. Sajnos a gyerekek életéből a 
sok „mobilozás” miatt kimarad a kötetlen 
csoportba verődés, a galeri élet a Forró-
parton a mi gyerekkorunkban természe-
tes volt. Felhőtlenül játszottunk kinn az 
utcán, élveztük az együttlétet. Sokszor 
érzem úgy, hogy ők is szeretnének együtt 
lenni, csak úgy beszélgetni, összejönni, 

Amikor az iskolakapuk bezárnak, ki-
nyitnak a nyári táborok. Szerte az 
országban szerveződnek a több-

napos gyerekfoglalkozások. Így történt 
ez nálunk is. Az immár hagyományos, 
Csemadok által szervezett nyári tábor 
július 12-én nyitotta meg kapuit a nád-
szegi alapiskolások számára. Ez volt a 
12. táborunk. 
Lehetett választani kiképző és foci-, illet-
ve a mazsorett-tábor között. A kiképző 
tábor fő célja a túlélés, az életben mara-
dás legfontosabb elemeinek felismerése 
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Nyári 
napközis nép-
tánctábor 
a kultúrházban
KRÁLIK ZITA

Augusztus 24. és 27. között első al-
kalommal szerveztünk a Kisnádos 
néptánccsoport részére nyári tábort. 

Gyermektánccsoportunk vezetői és ko-
reográfusai Oláh Attila és Fecske Renáta, 
akik remek pedagógiai érzékkel irányítják 
a szakmai munkát. A nap első részében 
a táncé volt a főszerep, sikerült egy telje-
sen új koreográfiát begyakorolni a tánc-
csoportnak. Délutánonként  szabad játék, 
pihenés és kézműveskedés volt a program. 
A foglalkozásokat Csörgei Tünde vezet-
te. Szép, maradandó alkotások születtek. 
A gyerekek elmondásaik alapján nagyon jól 
érezték magukat.  Sokat fejlődött  tánctu-
dásuk, új barátságok születtek és valóban 
összekovácsolódott a csoport. 
Elérkezett a szeptember, kívánjuk, hogy 
a gyerekek újult erővel vágjanak neki a ta-
nulásnak és természetesen a hétfői tánc-
próbáknak. 
Sok fellépést és egészséges, vidám évet kí-
vánunk! Aki kedvet kapott, az bátran csatla-
kozhat, szeretettel várjuk a tánccsoportba!
A tábor a Kultminor támogatásával való-
sult meg.

nevetgélni, és nem törődni mással, csak 
önmagukkal. A táborban szeretnek fon-
ni, festeni, alkotni valamit, versenyezni, 
keresgélni, gyűjteni. 
A gyerekek társaságában a napok nagyon 
gyorsan telnek, elfárasztanak és mégis 
feltöltődöm tőlük. Sok anyuka, nagyszü-
lő besegít a tábor lebonyolításában. A 
többség már magától jelentkezik, mert 
érzik, hogy nagyon jó dologban vesznek 
részt. Kialakul a jó hangulat, közérzet és 
elvarázsol bennünket a gyerekek mo-
solya. A kacagás és a csillogó szemek 

a jutalom mindenért. Amikor a nagyok 
kinövik a tábort, sokan felnőttként visz-
szajönnek vezetőnek. A vezető feladata 
a csoportok egybetartása, segítenek és 
elmagyarázzák, levezetik a játékokat és 
persze vigyáznak a gyerekekre. Ezeket a 
fiatalokat nagyon kedvelik a táborozók, 
mert közel állnak hozzájuk. A gyerekeket 
szeretni kell, ölelni és néha vigasztalni. 
Szép két hetet élünk meg mindannyian, 
és amikor véget ér a tábor, fáradtan, de 
feltöltődve már kezdjük tervezni a kö-
vetkezőt.



12 HÍRHARANG

SZENT ISTVÁN NAPOK

Minden 
zsákra 
akad folt
BUGÁR ANDREA

A nádszegi esküvőkről szóló kiállítás 
igyekezett bemutatni, hogyan vál-
toztak a témához kapcsolódó szo-

kások az elmúlt évszázadokban. Bár a ké-
pekből a legöregebb 1912-ből származik, 
a régi anyakönyvekből azért ennél sokkal 
régebbi információk is felbukkantak. 
A szülőknek nagy szava volt a párválasz-
tásban, hiszen a legénynek az udvarláshoz 
is engedélyt kellett kérnie.

Elődeink szigorúan betartották az egyházi 
törvényeket, a farsang és a kisfarsang ide-
jén tartották az esküvők nagy részét. Ami a 
házasságkötések számát illeti, legtöbben 
1919-ben házasodtak Nádszegen, hiszen 
4 év után hazajöttek az első világháborút 
túlélt katonák és így 62 pár esküdött örök 
hűséget a templomban.

A bemutatott fényképek az 1912 és 1972 
közötti időszakról meséltek. Eleinte az 

ünneplő ruha volt a menyasszonyi ruha, 
nem volt fehér, de nagyon szép volt. 
Később, a harmincas évek körül már a 
nádszegi lányok is, ha megtehették, a 
nagyvárosi divatot igyekeztek követni, 
már több menyasszony házasodott fe-
hérben. A régi fényképek nem az esküvő 
napján készültek. A huszadik század elején 
többször előfordult, hogy a fotográfus a 
menyasszony elképzelése szerinti ruhát, 
fejdíszt ráfestette a képre, a vőlegényre 

Ha tengerre mész, imád-
kozzál, ha háborúba mész, 
sokat imádkozzál, de ha 
házasodni készülsz, any-
nyit imádkozzál, amennyit 
csak bírsz!

pedig nyakkendőt és öltönyt. A hatvanas 
években kiszínezték a fényképeket. 
Két vőfélyfüzet segítségével felidéződött a 
régi versek hangulata, hiszen a „vőfények 
érkeztek messzi Ázsiából, magyarok híres 
hazájából….” versre még sokan emlékez-
tek. Ahogy az ételek és a bor behozását 
énekekkel köszöntő násznép nótáit: a Há-
rom fehér szőlőtőke meg egy fekete…, 
valamint a Káposzta, káposzta, téli-nyári 
káposzta… kezdetű dalt is többen eldú-
dolták. 

A termet díszítő gyönyörű ruhákért, a ke-
lengyét tartalmazó ládákért köszönettel 
tartozunk a tulajdonosaiknak. Köszönet 
illet mindenkit, aki fényképpel, a régi 
dolgok elmesélésével, lejegyzésével, a 
terem díszítésével, a dokumentumok és 
füzetek kölcsönadásával hozzájárult a ki-
állítás megvalósulásához.
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Barangolások a 
Kárpát-medencében 
tánclépésben
SZABÓ GABRIELLA

APósfa zenekar lemezbemutató kon-
certjével folytatódott a VII. Szent 
István napok a Bencze-házban. 

A Pósfa zenekar autentikus népzenét 
játszó csallóközi együttes 2010-ben 
alakult a közeli Gelle község egyik tele-
pülésrészén, amelyről a nevét is kapta. 
A Fölszállott a páva televíziós népze-
nei tehetségkutatónak köszönhetően 
Kárpát-medence-szerte ismertté váltak, 
ahol 2017-ben kategóriagyőztesként vé-
geztek. Rendszeres vendégek a Nádos 
néptánccsoport rendezvényein.

A Pósfa zenekar még 2020 első negyed-
évében, ami a vírus szempontjából még 
nyugodtabb időszaknak számított, adta 
ki első lemezét Felvidékről szeretettel 
címmel, amely a tíz éves fennállásuk 

kivonata. Sajnos a járvány a kulturális 
életet és rendezvényeket sújtotta a leg-
inkább, ezért a széleskörű lemezbemu-
tató koncertkörút nem valósulhatott 
meg  a kiadás évében. Semmit nem 
vont azonban le az előadás értékéből, 
hogy később került el a nyilvánosság 
elé, hiszen a fiúk autentikus zeneelőadá-
sa, népzeneszeretete átitatta a nyáresti 
levegőt és élvezettel hallgatta őket a né-
pes közönség. A Pósfa koncertje után 
került sor a táncházra, amelyet újra Oláh 
Attila, Nyuszi bácsi és Fecske Renáta 
tartottak. Tanulhattak tőlük a résztvevők 
moldvai táncokat, csallóközit, székit, 
bebarangolhatták egész Kárpát-meden-
cét, miközben a Pósfa zenekar húzta 
a talpalávalót!

A Szent István Napok harmadik 
napjának programja ünnepi 
szentmisével kezdődött, majd 

Szent István szobrának megkoszorú-
zásával folytatódott a Templom-té-
ren. Az ünnepséget a Zsálya énekkar 
műsora indította. A vendégeket és 
az egybegyűltetek Kacz Éva polgár-
mester asszony köszöntötte. Őt kö-
vette Kiss Balázs, a pozsonyi magyar 
nagykövetség 1. titkára, aki beszédé-
ben kifejtette, nem mindegy milyen 
örökséget hagyunk unokáinknak. 
Hiszen mi is, a mai napig is Szent 
István királyunk örökségéhez nyú-
lunk vissza, abból merítünk erőt a 
nehéz időkben.  Menyhárt József, 
a nádszegi gyökerekkel rendelke-
ző politikus, Nagyszombat megye 
képviselője, a Nádszeghez való 
személyes kapcsolatán keresztül 
igyekezett átadni Szent István és 
az államalapítás üzenetét. 

„A mai nap ünnep: egy közösség 
tudatosan és közösen megélt emlé-
kezete. Egy ember emlékezete, aki 
hitt abban, hogy egy maroknyi nép 
nemzetté növi ki magát. Egy király 
emlékezete, akitől messze vagyunk 
ugyan az időben, de nagyon is közel, 
ha arra gondolunk: ő is emberként 
élt, ő is döntések előtt állt. Egy szent 
emlékezete, akinek nagyobb volt 
a hite, mint a Kis és az Öreg-Duna 
hossza együtt. 

István ugyanis hitte, hogy a boron-
gós múltba révedés vagy a rózsa-
szín jövővárás helyett a tevékeny 
és határozott jelenét kell megélnie 
a Kárpátok közé került magyarság-
nak.  (…)

Nádszeg – ez a gyönyörű nagyköz-
ség – reményeink szerint még so-
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káig áll a helyén: utánunk is, mikor már 
nem leszünk. Mikor majd unokáink és azok 
unokái élik majd a Mátyusföld minden-
napjait. Mert hinnünk kell: ezer év, világ-
égések, pusztító hadak, önnön sorsrontó 
viszályaink sem olvasztottak, nem mostak 
el bennünket. István korában is szláv és 
germán népek tengerébe csöppentünk: 
mégsem oldódtunk. István hite a nem-
zetünk hite is kell legyen: ő  volt az első  
király, aki a maréknyi magyar csapatban 
meglátta a nemzetet. A nemzetet, amely 
– Isten segedelmével – annyi Mohácson, 
Segesváron és Don-kanyaron át megtartja 
az országot, a romokból új falat emel, ha-
tot rúg Angliának, tizenöt olimpiai érmet 
szerez Tokióban.

A Nádszeg nekem ilyen belső , édes táj: 
vidék, legbelül. Itt született dédapám, itt 
látta meg a napvilágot apai nagyapám, itt 
élnek rokonaim. Az élet itt sem könnyű , de 
sose feledjük: bár emberi létünk porszem-
nek tű nhet a Kárpát-medence történelmé-
ben – mindannyiunk összekapaszkodása 
hegyeket mozgat és vizeket gátol! Csak 
kapaszkodjunk egymásba és higgyünk!” 
(Részlet Menyhárt József ünnepi beszé-
déből)

Az ünnepség a Princess zenekar kon-
certjével folytatódott. Sokaknak nem 
volt ismerős ez a 2000-es években ala-
kult és taroló formáció, amely klasszikus 
zenei darabokat ültetett át modern és 
dinamikus feldolgozásba. A három he-
gedűkirálynő és a többi tapasztalt zenész 
másfél órás élő koncerttel szórakoztatta 
a nádszegieket. 
Őket követte Zsapka Attila koncertje, aki 
szintén fergeteges retrozenékből álló 

műsorral kedveskedett a résztvevőknek.
A szombat estét DJ Tommy diszkója zárta. 
Vasárnap délután a Fagifor fogadta a bú-
csúi forgatagba belátogatókat a Lombok 
alatt. A Charlie band koncertje rengeteg 
embert vonzott Nádszegre, községünkből 
is és a környékről is sokan kilátogattak a 
hangulatos templomkertbe. A művész 
úr 73 éves kora ellenére fiatalosan, tele 
energiával fogadta a közönséget és másfél 
órás élő koncertje során fiatalokat meg-
szégyenítő energiával adta át a rock’n’roll 
életérzést. Vendégművészei egytől-egyig 
neves budapesti zeneművészek, többen a 
Zeneakadémia tanárai, művészei és ez hal-
latszott is a produkción!  Charlie-t Kökény 
Attila követte, majd DJ Szemi és Sipos Dá-
vid szaxofonos produkciója következett.

Az időjárás kegyes volt hozzánk, és bár 
egész hétvégére viharokat jósolt az elő-
rejelzés, az eső csak a műsor befejezte 
után érkezett. /KÉ/

“vannak vidékek gyönyörű
tájak ahol a keserű

számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül”

(Kányádi Sándor: Előhang)

SZENT ISTVÁN NAPOK
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“Hegedűjén a magyarnak
úgy zokog a magyar nóta,

mint hogyha egy egész nemzet 
eltemetett álma volna.“

Wass Albert

Amagyar nóta része zenei múltunknak, 
amely kifejezi sajátos érzelmeinket. 
A szív húrjait pendíti meg, a  lélek 

hangján szólal meg. Kifejezi örömünket, 
bánatunkat. Wass Albert szavait idézve:

NYÁR 2021

Nyárvégi 
nótaest

Visszatekintés 
a kezdetekre

KRÁLIK ZITA

A múlt század elején a magyar nótának nagy 
kultusza volt, olyan neves előadóművészek 
népszerűsítették, mint Blaha Lujza, akit ép-
pen a magyar nóták csodálatos előadásáért 
neveztek el a nemzet csalogányának. 2013-
ban a magyar nóta mint magyar nemzeti 
érték bekerült a Hungarikumok Gyűjtemé-
nyébe is.

Községünkben nagy hagyománya van 
a cigányzenés nótaesteknek, sokan lelkes 
elkötelezettjei a nótaéneklésnek. Ezért 
augusztus utolsó vasárnapján szabadtéri 
nótázásra hívtuk falunk lakosságát, azon-
ban az időjárás közbeszólt, így a kultúrház 
nagytermében zajlott műsorunk. Nagyon 
örültünk, hogy az idén is elfogadták fel-

A kultúrház színpadán először 1972-ben 
tartottak nótaestet Sárközi Károly prímás 
vezetésével. Az akkori fellépők a teljesség 
igénye nélkül: Almási József, Czakó Nán-
dor, Czakó Veronika, Hencze Béla, Hencze 
István, Hromoda Anna, Hromoda József, 
Juhos Julianna, Kohel Szilveszter, Kürti Dá-
vid, Kratkóczki Margit, Mikó Zoltán, Nagy 
Lőrinc, Opál Edit és Sándor Terézia voltak. 
Természetesen hatalmas sikert arattak. Saj-
nos a prímás úr halála miatt ezek az estek 
nem folytatódtak. 1996-ban sikerült újra nó-
taestet szervezni, ami azóta rendszeresen 
megvalósul hála nótaénekeseink töretlen 
kedvének. A legtöbben már a kezdetektől 
minden alkalommal felléptek és teszik ezt 
a mai napig. Nagyon köszönjük és minden 
elismerésünk az övék! /KZ/

kérésünket nagyszerű nótaénekeseink, 
mégpedig: Hromoda Anna, Nagy Erzsébet, 
Nagy Mancika, Gőgh Mária, Sárkány Szilvia, 
valamint Ivány Árpád Vezekényről és Vörös 
Károly Balonyból. A zenei kíséretet Mezei 
Ernő prímás és cigányzenekara biztosította. 
A hálás közönség sok-sok tapssal jutalmazta 
az énekeseket, akik szívből jövő nótáikkal 
felvidítottak, elgondolkodtattak, vagy ép-
pen könnyeket csaltak szemünkbe. A közös 
éneklés után községünk polgármester asz-
szonya, Kacz Éva köszöntötte az énekeseket 
és méltatta a színvonalas előadásokat.

Bízunk benne, hogy műsorunkkal sikerült 
örömet szerezni falunk nótakedvelő közön-
ségének.
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Nádszegi bűnügyek
Mgr. BUGÁR ANDREA

tóba mártották. Ha ott elmerült, akkor 
ártatlannak minősült, de sok esetben meg-
fulladt. Ha pedig feljött a víz felszínére, 
akkor bűnösnek találták, mivel a bűnöst 
a víz is kiveti magából. Ezután az illető 
legtöbbször máglyán végezte. A nádszegi 
perrel kapcsolatban feljegyezték, hogy a 
falusiak a vízpróbát igazságosnak tartot-
ták. Többen fogadkoztak, hogy őket próba 
alá lehet vetni, mert nem félnek, tiszta a 
lelkiismeretük. 
A terhelő tanúvallomások tanulságosak, 
tények nincsenek, csak a pletyka. 
Győrök Péterné vallotta, hogy nehéz be-
tegségében a fent leírt álmot látta, de 
úgy gondolja, hogy ez lehetett valóság is.
Mészáros Márton 50 éves vallotta, hogy 
hallotta Győrök Péternétől hogy éjjel a bo-
szorkányok ágyastól elvitték.
Varga Pál 40 éves, vallotta, hogy ezelőtt 
10 esztendővel látta, hogy Tóth János veri 
erősen a földet, mert a tehén nem adott 
tejet, de tudja, hogy a verés azon esik, 
aki a tehenet megrontotta. Ekkor oda-
ment Pónitzné és megmutatta a testét, 
ami kék-zöld volt. 
Szász Istvánné Pónitz Jánosnéra terhelő-
leg vallotta, hogy hallotta Takács Mihály-
nétól, hogy Tót János verte a tehenét és 
Pónitz Jánosnén esett a verés.
A 13 ember közül ki maradt életben, nem 
tudni. Valószínűleg mindannyian a per 
áldozatai lettek. Temetésükről a nádszegi 
halotti anyakönyvekben bejegyzés nincs.

Egy falu életének legjobban do-
kumentált részei a bűnügyek. 
Széles a paletta. Éltek itt ör-
döggel cimboráló boszorká-
nyok, legények, akik megunva 
a sokéves szolgálatot katona-
szökevények lettek.  Volt, hogy 
az adóbehajtót verte a fél falu. 
De próbálkoztak eleink pénz-
hamisítással is. Akadt egy-két 
bigámista és asszonyszöktető. 
A Tanácsköztársaság 1919-es 
terrorista különítményének is 
volt nádszegi születésű tagja. 
Lopás, rablás és halálos kime-
netelű verekedés is volt az év-
századok alatt jónéhány. Olyan 
bűnügyeket válogattam, ahol 
sem az áldozatoknak, sem az 
elkövetőknek nem maradt a 
faluban utódja.

„Nádszeg régen arról volt hí-
res, hogy verekedős emberek és 
buzgó katolikusok laknak ott. 
Olyanok, akik annyira tisztel-
ték a keresztény törvényeket, 
hogy például, ha verekedtek 
és megszólalt a harang, akkor 
félbehagyták a verekedést és 
levett kalappal imádkoztak. És 
ha elnémult a harang zúgása, 
akkor újra kezdték ott, ahol 
abbahagyták. Erről volt régen 
nevezetes.” Új Ifj úság, 1954

Győrök Péterné halált 
hozó rémálma
A középkorban ha az ember vagy az állat 
megbetegedett, annak egyik oka a ko-
rabeli emberek szerint megigézés, átok 
vagy rontás lehetett. Vádolták is egymást 
az emberek rendszeresen. A boszorkány-
perek ennek ékes bizonyítékai. A  leg-
több vád a vádlott és a vádló személyes 
elletétéből fakadt. A gyógyfüveket ismerő 
emberek is gyakran kerültek bajba, hiszen 
nem mindig segített a kúra. 
A nádszegi boszorkányper gyanúsítottjai 
Györök Péterné álma miatt kerültek bajba. 
Eszerint őt a boszorkányok a házából az 
utcára kivitték, ahol hintót látott. Látta 
Szabó Jánost a hintóban ülni, egy nyárasdi 
atyafival. Vitték őt a Dunához egy Komá-
romba készülő hajóhoz. Hallotta Horváth 
Jánosnétól azt mondani, hogy a „tanút üs-
sétek, mert ha felgyógyul, beárul minket.” 
Hallotta Sárkány Györgynétől, a követke-
zőket: „hamis lelkű kezünkben vagy most, 
sok bosszúságot tett nekünk a te anyád.” 
Látta még Szabó János Péter nevű fiát, 
aki a lovakban gyönyörködött. 
Győrök Péterné 1713. október 8-án álmo-
dott, emiatt 1714 júniusában tizenhárom 
ember került bíróság elé, 11 nő és 2 férfi. 
A vádlottakat vízpróba alá vetették. A 
próbára bocsájtott személyt, akinek a 
kezét-lábát összekötözték, folyóba vagy 
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A vizsgálatról hosszú, latinnyelvű okirat 
készült, amibe a tanúk néhány mondata 
magyarul is bekerült. Ezekből a nádszegi 
szórványemlékekből kirajzolódik a kocs-
mai verekedések fő oka: furcsán nézett 
rám. (A szórványemlék egy nyelv első em-
léke, amely egy idegen nyelvű szövegbe 
ágyazott szó, szókapcsolat vagy mondat-
tömb, legismertebb a tihanyi apátság ala-

pítólevelében megtalálható fehervaru rea 
meneh hodu utu rea - Fehérvárra menő 
hadi útra). Néhány mondat a 18 oldalas 
okiratból:

-Miért vizsgálódol utánam?
-H, nékem is szükségre szabad kimenni!
-Hiszen mindgyárt meg nem eszi őtet
-Csak az fejet ne verjétek!
-Ne szaladjatok, most mindnyárt oda lesztek!

A tettesek elszöktek, körözést adtak ki el-
lenük. Egyikük a Nyitraemőkéből szárma-
zó Mocskos András, aki Lukács Péternél 
szolgált, a másik Szalay József, aki Vargha 
István szolgája volt. A körözésből kiderül, 
hogy Mocskos András 20 esztendős, him-
lőhelyes, barna, hosszú képű, sertekező 
bajszú, fekete hajú, vékony orrú legény 
volt, aki bőrös nadrágban szökött el. Sza-
lay József, szintén húsz esztendős, aki 
szőke, kerek kövér képű, ficsorodott orrú, 
bajusztalan, himlőhelyes arcú legény és 
irhás nadrágban szökött el. Végül Kovács 
Józsefet ítélték el, aki 1 év börtön után 
Mária Teréziától kegyelmet kapott. 

Egy halálos kimenetelű 
verekedés
1755-ben a pozsonyi királyi helytartó-
tanács három levélben is információt 
kért egy Nádszegen meggyilkolt katona 
ügyében. Sürgették az ügy kivizsgálá-
sát, valamint a tettesek megbüntetését. 

Prágai Magyar Hirlap, 1937. január 24.
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Pénzhamisítás
Lukács István fogolytörzskönyve szerint, az ügy még 1874-ben történt, a 
vádlott azonban 1875-ben meghalt. A feleségét nem ítélték el. A házaspár 
6 gyereke közül senki sem házasodott Nádszegen.

Bigámista író                                                                       >>
Juhos János 1898-ban született Nádszegen. Az első világháború alatt 
Budapestre került. A kommunisták 1919-ben 133 napra megszerezték az 
uralmat. Juhos Jánost börtönbe zárták. Erről írt Nyáry László álnév alatt 
a Kegyelmes urak között a gyűjtőfogházban című könyvében. Ebből a 
könyvből gyakran idéznek a tanácsköztársasággal foglakozó kutatók. 
Magánélete érdekesen alakult, 1941-ben Budapesten halt meg.

Halálosztó Lenin-fiúk
A Tanácsköztársaság idején működött egy körülbelül 200 emberből álló 
halálosztó különítmény, akiket Lenin-fiúknak hívtak. Ennek a csoportnak 
is volt nádszegi születésű tagja, Lőwinger Károly Béla személyében. 92 
gyilkosságot sikerült rájuk bizonyítani. Lőwinger Károlyt 7 évi fegyházra 
ítélték, ebből 2év 5 hónapot töltött le. További sorsa ismeretlen.

Curiai Értesítő - Magyar Jogász 1877

EstiKurir, 1938
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Házassági szerződést 
kötött az ükmamám?
BUGÁR ANDREA

19HÍRHARANG

Szinte hihetetlen, de va-
lószínűleg igen. Bizony 
házassági szerződése-

ket kötöttek az őseink. Nem 
a bizalmatlanság jele volt ez, 
mint sokan gondolnák, hi-
szen a házasságok a „koporsó 

bezártáig” szóltak. Praktikus 
okai voltak. Néha csak szóban 
egyeztek meg, de legtöbbször 
írásban, tanúk előtt. A szerző-
dést móringlevélnek hívták. 
1855-ből előkerült egy ilyen 
móringlevél. 

A móringlevelet hívták jegy-
ajándéknak, házassági szer-
ződésnek. Tárgya bármi lehe-
tett, pénz, házrész, ruhanemű. 
A vőlegény által lekötött pénz 
tulajdonképpen a nő vételára 
volt, melyet lánysága elvesz-

tése fejében férje halála után 
kapott. Ez még a középkorból 
hagyományozódott át a  19. 
századra. Mai szemmel fur-
csa, hogy mekkora érték volt 
a  ruha. Régen csak egy-két 
öltöző ruhával rendelkeztek 

„Elsőben is és Nádszeghi hely-
ségben lakozó böcsületes ifj ú 
legény, Szabó Gergöly az én 
vőlegényi részemről adom 
tudtára mindeniknek ezen 
dolgot, akiket most és a jöven-
dőben illethet, hogy én a Sz.
Házasságra lépvén a Fölsé-
ges Úr Istennek az ő bölcsen 
elrendelt végzésiből és a Ro-
mai Keresztény Katholika 
Anyaszentegyháznak bévett 
szokása szerint eljegyeztem 
magamnak ugyan Nádszeghi 
helységben lakozó Hegedűs 
Istványnak böcsületes haja-
don leányát Teréziát. Elsőben 
is mint ideig való mátkámnak 
és hitem letétele után kopor-
sóm bézártáig lévő hitves 
Társamnak, melynek is az 
én vőlegényi részemről kö-
tök vagy is Móringollok 57fo, 
azaz ötvenhét forintokat 
pengőben, olly föltétel alatt, 
hogyha engemet az Úr Isten 
az árnyékvilágból hamarabb 
elszólítana mintsem őtet és 
....................kötelesek lesznek az 
testvéreim az én hütvösömnek 

........minden legkisebb viszály-
kodás nélkül kifi zetni.“  
„Másodszor én is Nádszeghi 
helységben lakozó Hegedűs 
Istványnak böcsületes haja-
don leánya Hegedűs Terézia 
az én édes szüleim engedel-
mekből az én menyasszonyi 
részemről  móringollom az én 
feleágyi és fele öltözetbéli ru-
háimat az én föntebb megírt 
és megnevezett mátkámnak 
Szabó Gergölynek, oly fölté-
telek alatt, hogy ha engemet 
az Úr Isten az árnyékvilágból 
hamarabb ki szólítana mint 
sem az én férjemet Mag nél-
kül és a többi fele ruháimat 
pedig köteles lesz az én szü-
leimnek kezekhez bocsájtani 
minden legkisebb viszályko-
dás nélkül. Melynek nagyobb 
erejére nézve adjuk ezen mó-
ringlevelünket saját neveink 
és kezeink keresztvonyásával 
az érdemes kiadó és két kérő 
násznagy Uraimék jelenlété-
ben megerősítve.
Költ Nádszeghen 8.dik febru-
ár 1855.

az emberek, de a ruha tartós 
anyagból volt és mindig javí-
tották, átalakították. A házas-
ságok átlagos ideje akkortájt 
10-15 év volt. Az özvegyen 
maradt fél általában gyorsan 
megházasodott. A szerződés 
arra az esetre szólt, ha nem 
volt gyerek, amint azt le is ír-
ták „ha mag nélkül“ múlnak ki. 
Védte ez mindkét családot. Ha 
az ifjú feleség meghalt, gyerek 
nem maradt, akkor legalább 
a több év alatt összegyűjtött 
ruha, ágynemű visszakerült 
a családba és esetleg a követ-
kező lánygyerek hozománya 
lett. Mivel gyakran házasodtak 
özvegyek, előre letisztázták, 
mit örökölnek az előző házas-
ságból született gyerekek, a kö-
zös utód és a leendő özvegy. 

Szabó Gergely és Hegedűs 
Terézia házassága 12 évig tar-
tott. A móringlevelet ők is és 
a tanúk is a nevük mellé rakott 
„keresztvonyással” erősítették 
meg. 1855-ben még egyikük 
sem tudott írni. Ma úgy mon-
danánk, írtak egy X-et.
A házaspár öt gyerekéből 3 
érte meg a felnőttkort. Fiuk, 
Gergely Nagy Ágnest vette 
feleségül, lányuk Rozália az 
eperjesi Kosztolánszky János 
felesége lett, Ágnes pedig 
a  deáki származású Gányi 
Pálhoz ment feleségül. 

Az özvegy 1870-ben újra férj-
hez ment a már szintén özvegy 
Varga Antalhoz, természete-
sen újra kötött házassági szer-
ződést.
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Kedves olvasó, Sir Ken Robinson, a 
kreativitás, az innováció és a humán 
erőforrások nemzetközileg elismert 

szakértőjének szavaival élve: „Egy tanár 
egyetlen megjegyzése, felvont szemöl-
döke vagy hangszíne elindíthatja a diákot 
egy életen át tartó felfedezőúton, vagy 
megállíthatja, mielőtt az első lépést meg-
tenné”. Az alábbiakban, a megjelölt forrá-
sokból merítve, szeretnék egy olyan kutatási 
eredményt ismertetni (dióhéjban), amely 
igazolja a fenti idézetet.   
John Hattie, a világszerte ismert új-zélandi 
oktatáskutató a második évezred elején 
nekifogott, hogy összegezze az elmúlt fél 
évszázadban elvégzett, az oktatás haté-
konyságával foglalkozó vizsgálatok eredmé-
nyeit. Arra volt kíváncsi, hogy melyek azok a 
tényezők, amelyek ténylegesen befolyásol-
ják a tanítás, tanulás minőségét, s melyek 

azok, amelyekről ugyan sokat beszélünk, de 
lényegesen nem változtatnak a dolgokon. 
Hattie a 2008-ban kiadott Visible learning 
(Látható tanulás) című könyvében 150 olyan 
tényezőt azonosított, amelyek számba ve-
hetők e kérdés vizsgálatakor.  
Hattie nagyszabású kutatása alapján el-
mondható, hogy az iskoláztatás minőségét 
nagyban meghatározó „tényező” a tanár. 
E kutatás eredménye szerint annál, hogy 
mit tanít a tanár, sokkal fontosabb, hogy 
hogyan teszi ezt, és az a mód, ahogy gon-
dolkodik a tanításról, önmaga szerepéről 
ebben a folyamatban. A tanulók teljesít-
ményére gyakorolt hatások közül, inkább 
annak van jelentősége, hogy melyik diák 
melyik tanárhoz kerül, nem pedig annak, 
hogy melyik iskolába jár. A pozitív tanári 
visszajelzések pozitív hatást jelentenek a 
diákok teljesítményére, önbizalmára. A ku-

tatásból kiderül az is, hogy pozitív hatású 
a diákokra a tanárok munkájuk iránti elkö-
telezettsége, melyet közvetíteni és átadni 
is tudnak. Hattie szerint erős pozitív hatása 
van a diákok teljesítményére a kollektív ta-
nári hatékonyság faktorának is, amely azt 
jelenti, – nyilván egy hatékonyan dolgozó, 
közösséget építő, támogató vezetéssel a 
háttérben – hogy a tanárok közössége oszt-
ja azt a szemléletet, miszerint a tantestület 
együttes erőfeszítései a diákok tanulására 
pozitív hatást tesznek. Az így kialakult mun-
kahelyi klíma pozitív pszichológiai légkört 
eredményez, amely mind a diákokra, mind 
a pedagógusokra hat, hiszen pszichésen 
egészségesebb, a diákokhoz türelmesebb, 
elfogadóbb, tanári beállítódást, követke-
zésképpen kiegyensúlyozottabban telje-
sítő diákokat eredményez. Az elemzések 
alapján elmondható, hogy szinte az összes 
személyközpontú elem iskolai alkalmazása 
(empátia, tisztelet, nondirektivitás, bátorítás 
a tanulásra és a gondolkodásra, a másság 
elfogadása) pozitívan hat a diákok aktivitá-
sára, kritikai gondolkodására, kreativitására, 
elégedettségére, teljesítményére, a lemor-
zsolódás megelőzésére, az önértékelésre, a 
nyelvi készségekre, motivációjukra, szociális 
kapcsolataira, IQ-ra, jegyeikre és a tanórai 
zavaró magatartás csökkenésére is. 
Ugyanakkor felmerülhet a kérdés, milyen az 
a pedagógus személyiség, aki hatékonyan 
alkalmazni képes ezeket a humanisztikus pe-
dagógiai elemeket? Feltételezhetjük, hogy 
csupán az a pedagógus személyiség, aki a 
mentális jóllét állapotában van, azaz képes 
megküzdeni az őt ért átlagos mértékű napi 
stresszel, kibontakoztatni a képességeit, és 
eredményesen tevékenykedni a munkában 
és a közösség érdekében, valamint örömét 
leli abban, amivel nap mint nap foglalkozik.  
John Hattie már több évtizede folyó kuta-
tásaival azt célozza meg, hogy az időben 
történő beavatkozásokkal, a tanári kom-
petenciák fejlesztésével, önértékeléssel, a 
célok egyértelműbb megfogalmazásával, 
közös gondolkodással és odafigyeléssel 
nagymértékben megnövekedjen a társada-
lom közös tudás- és érzelmi szintje. Ennek 
pedig közvetlen hatása van többek között 
a gazdaságra, az életszínvonalra, az egyes 
emberek életminőségére, egészségi álla-
potára és a megelégedettség érzésére is. 
Befejezésül újra Ken Robinsont idézem, aki 
szerint: „Minden diák megérdemel egy 
hőst, egy olyan tanárt, aki soha nem mond 
le róluk, aki érti a kapcsolatok erejét, és 
arra ösztökéli őket, hogy a lehető legjobbat 
hozzák ki magukból”.

Forrás: https://folyoiratok.oh.gov.
hu/uj-pedagogiai-szemle/az-iskolai-
teljesitmenyt-befolyasolo-tenyezok;
John Hattie: Visible learning. Routledge, 
New York, 2008.

Minden diák 
megérdemel 
egy hőst
DEÁK LÁSZLÓ
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A pályáról jelentjük

A 2020/21-es fociszezonra (is) rányom-
ta bélyegét a COVID-19 járvány. Az 
egész fociidény az elmaradt mérkő-

zésekről és bezárt focipályákról szólt.  Az 
eredmények így gyakorlatilag nem érté-
kelhetők. Az elkezdett, de be nem fejezett 
sorozatok végeredménye az éppen aktu-
ális helyezés (A nádszegi felnőttcsapat a 
második helyen volt). Nem lettek lejátszva 
mérkőzések, a futballszövetség lezárta a 
szezont azzal, hogy nem jutott egy csapat 
sem a magasabb osztályba és senki sem 
esett ki.  
Az új 2021/22-es idényt a nádszegi foci fel-
készülten várta. Titokban mindenki edzett, 
persze a Covid-előírásoknak megfelelően, 
korlátozott létszámban, betartva a távolsá-
got, csak zárt helységen kívül és állandó 
fertőtlenítéssel. A Nádszegi futball klub 
minden korosztályos csapata újra indult 
az idényben, és az eddig lejátszott mér-
kőzések tükrében nem kell szégyenkeznie 
a faluban, mindenki megállja a helyét. A 
pillanatnyi helyzet 2021. szeptember 18-
án a következő:

A csapatokról és a bajnoki táblázatokról 
részletes információk vannak az interne-
ten. Üssük be a keresőbe a „futbalnet” 
vagy a „TJ Družstevník Trstice” címszava-
kat. A tájékoztatás széleskörű és a mér-
kőzések videofelvételeit is megtaláljuk.  
A környéken szinte nincs egyesület, ahol 
minden korosztályban, a legkisebbektől 
(U11, tizenegy évig) az öregfiúkig baj-
nokságot játszik öt csapat. Öt csapatot 
fenntartani, heti három edzéssel, heti 
meccsekre eljárni és a közlekedés lo-

gisztikáját megoldani, helytállni nem kis 
feladat. Köszönet ezért a klub lelkes veze-
tőségének és a falunak az anyagi támoga-
tásért. A klub a Covid alatt megtakarított 
pénzből, saját bevételeiből és támogatói 
segítségével megvalósította régi álmát. 
Automata öntözőberendezéssel és profi 
fűnyírógéppel van karbantartva a focipá-
lya zöld gyepe még az edzőpályákon is. A 
beruházásra úgy kerülhetett sor, hogy a 
község a Covid időszak alatt is támogatta 
a sportegyesületet, nem vonta meg az 

anyagi forrásait a pálya karbantartására. 
Mindezt azzal a céllal, hogy jó alap lesz 
majd ez a későbbiekben az öntözőrend-
szer és a fűnyíró bebiztosításához. Nagy 
örömünk számunkra, hogy ez a cél, ez a 
terv megvalósulhatott.
A focipálya fenntartása és karbantartása 
nem öncélú és haszontalan. Kihasználtsá-
gára nem lehet panasz. Amint lehetőség 
nyílott rá, egymást érték a rendezvények. 
Sok már megszokott, hagyományos ren-
dezvény köré épült a nyári buliszezon.

A partvonal mellől
RÓZSA SÁNDOR

Csapat Liga Helyezés Edző, csapatvezető

Felnőtt „A” csapat Nyugat szlovákiai  5.liga déli csoport 3. hely Molnár Krisztián

Utánpótlás csapat (Dorast) Nyugat szlovákiai  5.D liga déli csoport 6. hely Molnár Krisztián

Diákcsapat (U15) Járási bajnokság U15 4. hely Juhos Tibor, Cserkó János

Diákcsapat (U13) Járási bajnokság  U13 6. hely Juhos Erik, Erdélyi Romi

Kölyökcsapat (U11) Járási bajnokság  U11 4. hely Molnár Krisztián, Kántor Ákos

Legkisebbek Csapatvezető: Polák Krisztián

Öregfiúk Csapatvezető: Szabó Ferenc

Fotó: Ladislav Kertész
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Június 18-án nagyszabású GYEREKNAP 
valósult meg, a legkisebbjeink örömére!

Július 3-án  2. RETRO FESZTIVÁL a kicsit 
idősebbeknek szólt, akiknek már ugyan 
van mire emlékezni, de nem érzik öreg-
nek magukat arra, hogy egy fergetegeset 
bulizzanak a pályán.

Július 12-23-ig a CSEMADOK HAGYO-
MÁNYOS GYEREKTÁBORAINAK adott 
otthont a pálya. Erről részletesen ebben 
a Hírharang 10-11. oldalain olvashatnak a 
kedves olvasók.

Július 30-án zajlott a hagyományos NÁD-
SZEGI SPORTNAP, amelyen a hazai vál-
lalkozók alkalmazottai és a focit szerető 
sportolók játszottak egy nagyot a jól meg-
szervezett tornán. A résztvevők a követ-
kezőek voltak: Viol s.r.o., Juhos Potyer, 
Dorast, LG Bau s.r.o., Pet-Mall, FK-Blok, Kis 
Mise. A tornát az FK Blok csapata nyerte. 

Augusztus 20-án hagyományosan BÚCSÚ 
pénteken zajlott a Búcsúi diszkó, ahol DJ 
Tommy húzta a talpalávalót. Vendég a 
Bestiák zenekar volt, akik visszarepítették 
a résztvevőket a ´90-es évekbe.

Augusztus 25-én zajlott a kiharcolt és so-
kak által nagyon várt NÁDSZEG – SZERED 
MECCS. Első ligás csapattal mérkőzhet-
tünk a Slovnaft Kupa 3. fordulójában, ami 
különösen nagy siker, ha belegondolunk, 
hogy Nádszeg az 5. ligában játszik. A nád-
szegiek nem illetődtek meg a szlovák vá-
logatottban is előforduló szeredi játéko-
soktól, és méltó ellenfelei voltak végig 
a csapatnak. Az első gól a nádszegiek 
hatalmas kihagyott esélye után, a félidő 
végén esett. A végeredmény ugyan 0:3 
lett, de élvezetes és sokoldalú játékokt 
láthattak a meccsre kilátogatók. Ahogy 

edzőnk, Molnár Krisztián is megfogalmaz-
ta, méltó ellenfelei voltunk a Szerednek, 
ami a mi dicsőségünk és a szlovák futball 
szégyene is egyben. Hiszen a mi focistáink 
nem hivatásos focisták, míg az övéik ezzel 
keresik a kenyerüket. Hajrá fiúk, csak így 
tovább, nagyon büszkék voltunk rátok!

Szeptember 4-én újra NEMZETKÖZI 
VETERÁN KISPÁLYÁS FOCITORNÁRA 
került sor a pályán Juhos Ferenc szerve-
zésében. Az öregfiúk csapatai játszottak 
egymással ezzel a végeredménnyel: 1. 
Nemesócsa, 2. Mátyusföld, 3. Kelen SC 
Budapest, 4. Videoton, 5. Csallóköz.

Szeptember 11-én zajlott a GULYÁSFESZ-
TIVÁL immáron 5. évada. A fesztiválra 24 
résztvevő csapat jelentkezett, akiknél fur-
fangos nevekben nem volt hiány. Nevezni 
lehetett gulyással vagy más ételkülönle-
gességgel. Elképesztő volt figyelni a nap 
folyamán, hogy egy olyan egyszerű étel, 
mint a gulyás mennyi féle módon elkészít-
hető. Ki erre, ki arra a titkos összetevőre, 
fűszerre esküdött, de mindannyian várták 
a zsűri ítéletét. Ételkülönlegességek között 
sok minden szerepelt, egyetlen nevezési 
kritérium volt csak, hogy helyben és tűzön 
kellett készülnie. Kóstolhattak hát a zsűri 
tagjai a gulyás mellett csülökpörköltet, 

Fotó: Ladislav Kertész

Fotó: Ladislav Kertész
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pacalt, körömpörköltet, kakaspörköltet, 
de ami a leginkább elnyerte a zsűri tet-
szését, az a kakashere pörkölt volt. Ez az 
étel nyerte el a különdíjat is. A gulyásoknál 
a legfinomabbnak a Pöttyös lányok (és 
fiúk) gulyása találtatott, a második leg-
ízletesebbre pedig a Nagy-team gulyása 
sikerült. Az igazat megvallva azonban, 
mindenki nyert, aki kijött a pályára, hiszen 
a nap végére igazi családi nappá alakult a 
rendezvény a játékokkal, a légvárakkal, a 
hintával – köszönet a Mátyusföld Magyar 
Összefogás PT-nak érte. A kulisszát újfent 
a Fagifor zenéje színesítette, Valaskó Feri 
mulatósa pezsdítette és az X faktorból is-
mert Speranta zenekar latin ütemei tették 
teljessé. Záróakkordként az Omega revival 
zenekar adta elő az Omega legnagyobb 
slágereit. Szeretjük nagyon ezt a rendez-
vényt, hiszen mindenki annyit kap vissza 
belőle, amennyit beletesz. Szerethető a 
bajtársiasság, amellyel a csapatok egymás 

mellett (és nem ellen) küzdenek, kisegítik 
egymást fűszerrel, fával, alapanyagokkal 
és jó hangulattal. Bízunk benne, hogy 
jövőre legalább ennyi csapat fogja úgy 
érezni, hogy jönnek és megmérkőznek a 
legfinomabb gulyás címért.

Mindeközben, a programdömping kellős 
közepén is, minden hétvégén zajlanak a 
bajnoki mérkőzések. Tekintettel arra, hogy 
18 csapat van a felnőttek bajnokságában, 
a Covid miatt csúszások alakultak ki, így 
szerdánként is voltak mérkőzések. Remél-
jük, a rend hamarosan helyreáll és ezentúl 
minden szombaton és vasárnap szurkolha-
tunk csapatunknak. A nádszegi sportszer-
vezet tisztelettel köszöni minden támoga-
tójának az év során nyújtott segítséget. A 
kinti mérkőzéseken mindig ott van a csapat 
legelkötelezettebb 12. játékosa: a nádszegi 
drukkerek. A hangulat mindig olyan, mint-
ha az ellenfél Nádszegen játszana. Jöjjön 
el egyszer mindenki! Az érzés szívszorító. 
Köszönjük a CSAPAT-nak.
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Gombos Lilla
Nádszegi fi atal festő, grafi kus művész

AZ INTERJÚT KACZ ÉVA KÉSZÍTETTE

Mi vezetett a képzőművészethez és azon 
belül a festészethez?
Mindig is szerettem készíteni dolgokat, 
vagy máshogy gondolkodni, mint ahogy 
megmondák vagy elvárták volna. Elke-
rültem művészeti középiskolába, ahol 
kibontakozhattam bármilyen irányba, 
mert nyitott volt a környezet. Fősulira a 
festészetet választottam, de nincs semmi 
különösebb oka. Más médiumokban is 
dolgozom, néha fotózok vagy illusztrálok, 
zenét csinálok meg hasonló.

Mikor döntötted el, hogy ebbe az irány-
ba indulsz el?
Amikor választanom kellett a középsuliban, 
hogy merre tovább, a festészet egészen 
érdekesnek tűnt és elkezdtem festeni, 
hogy felvegyenek.

Hogyan néz ki egy munkanapod?
Szeretek egy egész napot rászánni, ha 
valamibe belekezdek és kibontakozik 
egyszerre több gondolatom, amit aztán 
felhasználok máskor is. Legszívesebben 

reggeltől estig a műteremben vagyok, 
ha megtehetem és nem kell munkába 
mennem vagy egyéb más. A műtermet 
jelenleg az iskolám biztosítja be, de ha 
nincs más lehetőség, akkor a szobámban 
is dolgozom.

Van példaképed? 
Legfőképpen felnézek azokra, akik a kö-
zösség építésével, a kultúra terén vagy 
környezetvédelemben tevékenykednek 
hátsó szándék vagy profit elvárása nél-
kül, legyen az művészeti ágazatban vagy 
máshol. De ha konkrétan festészet, akkor 
rengeteg mindenki munkáját szeretem. Je-
lenleg Philip Guston, Katherine Bradford, 
Katherine Bernhardt és Tom Rees munká-
ihoz térek vissza folyamatosan. A szlová-
kiai aktív festészeten belül pedig nagyon 
szeretem Andrej Dúbravský-t, Anna Mária 
Beňová-t, Kováčiková Dominika-t, Martin 
Kačmarek-ot, Denisa Slavkovská-t, osz-
tálytársaim és tanítóim műveit (Rastislav 
Podhorský, Paulina Gajerova, Adam 
Priecel) de kihagytam ezer mást, és ezer 
mást még nem is ismerek. Mindenki 
portfóliójában rátalálok valami érdekes 
dologra.

Van múzsád?
A művészetben legfőkébb a személyes 
pszichológiai tapasztalataimat használom 
fel a témákhoz, amikkel dolgozom, ezek a 
tapasztalatok traumák vagy negatív élmé-
nyek, amiket szociális vagy politikai szitu-
ációk váltanak vagy váltottak ki bennem 
vagy másokban.

Gombos Lilla 22 éves. Iparművészeti szakközépiskolát látogatott 
Pozsonyban, ahol a grafi kus dizájner szakon mélyedt el érdeklő-
dése. Középiskolai tanulmányai után a pozsonyi Képzőművészeti 
egyetem hallgatója lett festészet szakon. A Képzőművészeti egye-
tem nagy hangsúlyt fektet diákjai bemutatására, és azok, akik 
érdemesek erre, lehetőséget kapnak a nemzetközi porondon 
is. Így történt ez Lillával is, hiszen művei bemutatásra kerültek 

Párizsban az UNESCO székházában rendezett kiállításon, ahol az 
UNESCO tagállamok fi atal tehetséges művészei kaptak lehetősé-
get bemutatkozni. De nemcsak az egyetemen, hanem a művész-
világban is felfi gyeltek tehetségére és a DOT. Contemporary Art 
Gallery, amely egy kortárs művészeti galéria Pozsony szívében, 
önálló kiállítást szervez Lillának, ahol képei megtekinthetőek 
és nem utolsósorban megvásárolhatóak lesznek. 
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Otthon kinek a képei lógnak a falon?
Szeretek koncertposztereket gyűjteni, 
vagy szövegeket, vagy bármi dolgot ki-
akasztok, ami számomra érdekes. Múlt 
héten kaptam parkolóbüntetést, ami most 
a legfrissebb darab a falamon.

Mi volt az eddigi legnagyobb kihívásod? 
A párizsi kiállításodnak milyen volt a 
hazai visszhangja?
Nincsenek különlegesebb kihívásaim, azt 
hiszem, talán a képek szállítása a legne-
hezebb. A párizsi kiállításnak nem volt 
különösebb visszhangja azt hiszem, nem 
klasszikus kiállítás volt egyéni koncepci-
óval vagy témával, hanem bemutattak 
egy-két képet a portfóliónkból.

Mit szeretnél legközelebb megfesteni?
Folytatom a munkámat a témáimon, amíg 
ki nem merítem vagy fel nem fedezek va-
lami érdekesebbet vagy fontosabbat. Az 
sem biztos, hogy festeni fogok, a lényeg 
a koncepció, lehet bármilyen formában 
a végeredmény.

Mennyire szűk vagy tág a szlovák mű-
vészeti tér neked a kibontakozáshoz és 
érvényesüléshez?
A szlovák tér általánosságban is, de művé-
szi szempontból is nagyon szűk, mindig is 
nemzetközi szinten gondolkodtam, nem 
jutott eszembe, hogy esetleg behatárol-
jam a művészi szcénát. Nagyon fontos 
mondjuk az online tér is, mert rengeteg 
hasonló gondolkodású emberrel tudsz 
ez által kapcsolatot tartani és egymást 
támogatni akkor is, ha a Föld teljesen más 
részén élnek.

Hol látod magad 5 év múlva?
Nem tervezek nagyon előre, nem tudok 
válaszolni. Mindenképp olyannal szeret-
nék foglalkozni, ami érdekel, és ha éppen 

nem fog érdekelni, akkor nem fogok vele 
foglalkozni. De mindenképp egy nem hie-
rarchikus, empatikusabb, erőszak nélküli 
világban szeretném magam látni. Ha pe-
dig globális vagy hazai szinten ez marad 
utópia, akkor csak több olyan emberrel 
szeretném magam körülvenni, akik ha-
sonló elvek szerint élnek.

Milyen lehetőségei vannak egy festő-
nek, hogy a képeit a közönséghez el-
juttassa?
Az internet, mindenképp az áll első helyen. 
Aztán galériákban vagy olyan helyeken, 
ahol művészi kiállítások is lehetségesek.

Hogy viszonyul a barátod/párod a fes-
téshez?
Barátom sem barátnőm jelenleg nincs, 
úgyhogy nem tudom kikérni a véleményét. 

De a barátaim mind foglalkoznak hason-
ló művészeti dolgokkal, és kölcsönösen 
támogatjuk egymást.

Mit jelent neked Nádszeg és a nádszegi 
környezet? Inspirál esetleg a műveid-
ben?
Tájképeket nem festek, úgyhogy sajnos 
nem. De érdekes a helyi természet, ahol 
nagyon szeretem az időmet eltölteni, ha 
a szüleimnél vagyok. Mivel pszichológiai 
impulzusokkal dolgozom és Nádszegen 
nőttem fel, mindenképp használom a mű-
vészetben is, csak épp nem a szó pozitív 
értelmében.

Van valamilyen mottód, művészi hit-
vallásod?
Nincs különlegesebb művészi mottóm, 
vagy fontos mondanivalóm, de köszö-
nöm a lehetőséget hogy válaszolhattam a 
kérdésekre és az érdeklődést a munkáim 
iránt! :) 

Lilla polgárpukkasztó, feminista alkotásai 
azokhoz szólnak a legintenzívebben, akik-
nek elegük van a mindennapok kötött-
ségeiből, álságosságából. Alkotásaiban 
az önkifejezése és világlátása kap nagy 
teret, ill. saját és környezete lelki terhei-
nek ábrázolása, amelyek a létfentartásból 
vagy társadalmi gondokból erednek. Na-
turalisztikus képei különösen a nőket érin-
tő béklyókra és elvárásokra fókuszálnak. 
Művei megtekinthetőek az instagramon, 
Lilla művész neve Immoral.eve. 

További sok sikert kívánunk neki ezen 
a kimondottan nehéz pályán és hivatás-
ban, amelyet választott. 
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Az én történeteimet nagymamám 
mesélte nekem, amely az ő nagy-
mamájáról, az én üköreganyámról 

maradt fenn a családban, a világháború 
alatti időkből. 

A faluba vezényeltek egy század katonát. 
A kisbíró körüljárta a falut, hogy minden-
ki köteles bekvártélyozni a katonákból. 
Öreganyámékhoz két fiatal katona került. 
A katonák nagyon rendesek voltak, ha 
ráértek, segítettek a ház körüli munkában. 
Öreganyám ezért koszttal is megkínálta 
őket. Az öreganya mindig azt mondta: - 
Hátha a mieinket is megsajnálja valahol 
valaki! Ugyanis négy katona fia szolgált 
a háborúban. 
A katonák hoztak is az öreganyának, amit 
kaptak: cukrot, sót, gyertyát, szappant, 
petróleumot, amihez hozzájutottak. Egy-
szer jön ebédre az egyik, öreganya épp a 
tésztát főzte ki, a nagymozsár előkészítve 
a törővel. Belenyúl a katona, megnézi, s 
mondja: mak.  Ránéz a mamára, és nagy 

mosollyal mondja: ,,núdli makas’’. Nagyon 
szerette a mákos tésztát. Pillanatok alatt 
megtörte a mákot. Elmagyarázta, hogy a 
Bábuska főzzön neki tésztát, és ő meghív-
ja egy este vacsorára a barátját, aki egy 
tiszt volt. Eljött a nap, amikor elhozta a ba-
rátját vendégségbe. Az öreganya kiment a 
konyhába, hogy megmelegítse a tésztát. 
Utána ment a katona, és az öreganya nagy 
meglepetésére ezt mondta: Bábuska, 
nix kamarát núdli, kamarát megy, ő azt a 
tésztát megeszi maga. Annyira szerette 
a mákos tésztát, hogy mire a vacsorára 
került volna a sor, addigra meggondolta 
magát. Illedelmesen elbeszélgetett a tiszt-
tel, majd elköszönt tőle, a tésztát pedig 
mind megette maga. Azóta is gyakran em-
legetjük a „Nix kamarát núdli” mondatot.

A másik történet egy kicsit rövidebb, de 
annál nagyobb szeretettel maradt fenn a 
családunkban.
Egyszer a két lánytestvér szecskát vágott 
az állatoknak. Hazajöttek a katonák, akiket 

magyarul Jánosnak és Károlynak hívtak. 
Nagyon rendesek voltak, mindig segí-
tettek, most is azonnal mentek segíteni 
a lányoknak.
Irén néni, aki a legfiatalabb volt a hat test-
vér közül, azt mondta: Te Örzsi, a János 
mintha helyesebb volna, mint a Károly. 
A katona megértette és tört magyarság-
gal azt mondta: „Ó Irenka, János, Károly 
mind a kettő szíp!” Azóta is fennforog a 
családunkban, ha két egyforma valamiből 
kell választani, hogy: János, Károly mind 
a kettő szíp!

A háborús időszakról sokat beszéltek 
nagyanyámnak, de ezt a két történetet 
meséli legszívesebben. Ezek a történetek 
generációkon keresztül fönnmaradtak a 
családunkban, és szólásként fennmaradt 
mondatokat minden családtag ismeri és 
használja. Örülök, hogy én már a har-
madik generációs hallgatója vagyok a 
történeteknek, és biztosan tovább fogom 
adni én is a gyermekeimnek.

Üköreganyám történetei
Molnár Lenke

Molnár Lenke és az ő családi története a 2021-es Életmese c. pályázaton kategóriájának második helyezettje lett.  Az írást 
többszáz pályamű közül választották ki, és a többi nyertes munkával együtt szerepelni fog a pályázat közös kiadványában. 
A sikeres szerepléshez szívből gratulálunk!

IGY ÍRUNK MI NÁDSZEGEN
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Születésekor szerencséje volt a kisma-
lacnak, mert egyrészt túlélte az ellést 
a szövetkezet rideg ketrecében, más-

részt nem került – szájában citrommal – az 
újévi asztalra. Ki lehetett az apja, az nagyon 
homályos és kikutathatatlan. Megboldo-
gult sógorom biztos nem, pedig azt állítják 
viccből sokan. Ő csak az inszeminátor volt
/mesterséges megtermékenyítést irányító 
állattenyésztési szakember/. Az igazi apa 
valószíninűleg egy megtermett kandisznó, 
akit a koca soha nem is látott. Szóval a 
kismalac megúszta a kemencesütést, nem 
lett belőle pecsenye. 

Elkerült a gazdához, aki berakta a disznóól-
ba azzal, hogy majd jó kis disznóölést ren-
deznek karácsony előtt. A szövetkezetből 
nem hiányzott, hisz azt csak az állatorvos 
tudja, mennyit ellett a koca, és mennyi 
maradt meg. Nődögélt is rendesen gaz-
dáéknál. A hároméves unokának is nagyon 
tetszett, pláne, ha néha ki is engedték az 

ólból és kergethette a tyúkokat. Talán az 
unoka adta neki a nevet, és mivel lány volt, 
így lett Röfke. Utólag nézve ez nagy hiba 
volt, mert ha valaminek neve van, azt már 
nem lehet csak úgy megölni. Az unoka aka-
rata pedig mindenek felett van. Röfkéből 
így aztán nem lett kolbász karácsonyra. 
A gazda kigondolta, hogy ha már így ala-
kult, akkor meghagyja anyadisznónak. Ta-
vasszal Röfke zúgott is rendesen. Gyerünk, 
akkor legyenek kismalacok! Igen ám, de 
nem csak úgy, látatlanba. Találtak is a nem 
messzi faluban egy remek apának valót. 
Ez jó lesz! Elhozzák hozzá Röfkét. A gazda 
szerzett ketreces utánfutót, betolatott az 
udvarba és a zúgolódó süldőt beterelték 
a ketrecbe, és irány a kanhoz. Az esemény 
megtörtént. A disznók élvezték, a két gazda 
dörzsölgette a tenyerét. Az egyik azért, 
mert mégse ingyen van a megtermékenyí-
tés, a másik meg már látta a kismalacokat. 

Telt az idő. Röfkében nem nőttek a kisma-
lacok, de újra zúgott. Betolatott a gazda az 
utánfutóval az udvarba és elvitték megint 
szerelmi légyottra. Az esemény megtör-
tént, a gazdák tartották a gyertyát. Eltelt 
megint pár hét, de semmi. Röfke nem lett 
vemhes. Most már a gazda is zúgolódott.  
A kan tulajdonosa nem hitte el, hisz eddig 
mindig sikerült. Hozzák el harmadszorra is, 
most ingyen lesz. 
Mikor az utánfutót meglátta Röfke, majd´ 
megveszett. Kirohant az ólból és már ug-

rott föl az utánfutóra. Nem kellet azt terel-
getni, tudta már mi jön! A gazda gyanút 
fogott. „Hát én fogom ezt az útszéli pil-
langót hordozgatni, hogy az én kontómra 
turbékoljon a kanjával? Ha nem lesz megint 
semmi eredménye a szexnek, levágjuk.” 
A disznók szeretkeztek egy nagyot, alig 
akartak elválni. Hazafelé a városon át a kör-
forgalomban egy sofőr a csodálkozástól 
elbambulva belehajtott az utánfutóba, az 
keresztbe állt az úton, a ketrec kinyílt, és 
Röfke, a disznó elszaladt. Lett nagy ribil-
lió! Az út eltorlaszolva, a bajt okozó kocsi 
összetörve, az ijedt disznó elszabadulva a 
városban. Mihez kapjunk elébb? Pofozzuk 
meg a sofőrt, hívjuk a rendőröket, szóljunk 
a biztosítónak vagy szabadítsuk föl a kör-
forgalmat? Áll a bál. 
Mire kijöttek a rendőrök, mindenki a 
disznóvadászaton röhögött, mert Röfke 
sehogy sem akart megállni senkinek. Sze-
relmét kereste, a „Nagy Kant”. Elmenni a 
helyszínről nem lehetett, föl kellett venni 
a jegyzőkönyvet, megbüntetni a bűnösö-
ket. A disznó csak másodlagos. Végül a 
tűzoltókat kellett riasztani a befogáshoz. A 
baleset valahogy lerendeződött, de Röfke, 
a szerelmes disznó nem élte túl a követke-
ző disznóvágási szezont.

Így volt ez biztosan. Ott álltam magam 
is a körforgalomban másfél órán át. Jól 
szórakoztam.

Röfk e
Rózsa Sándor
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A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja.

Program-
ajánló
2021 

OKTÓBER 6, 18:00 TEMPLOMKERT
Az aradi vértanúk emlékére rendezett 
koszorúzás és gyertyagyújtás

(Csemadok nádszegi alapszervezete szervezésében)

OKTÓBER 8, 18:00 TOLERANCIA IRODAHÁZ
Társadalmunk, hitünk és jövőnk – 
beszélgetőest Dr. Beer Miklóssal

(JUDr. Juhos Ferenc szervezésében)

OKTÓBER 23, KULTÚRHÁZ 
Ifjú Szivek Táncszínház Autentica –
Saját anyag c. előadása

(Kultúrház szervezésében)

NOVEMBER
Nádos táncház

(Nádos néptánccsoport szervezésében)

DECEMBER 5, FŐTÉR
Mikulásváró

(Nádszeg község önkormányzata szervezésében)

DECEMBER 12, FŐTÉR
Karácsonyi vásár

(Nádszeg község önkormányzata szervezésében)

DECEMBER 18., 15:00
Karácsonyi koncert
Vadkerti Imre, Zsapka Attila, Sipos Dávid 
és  Bertók István  karácsonyi koncertje

(Mátyusföld magyar összefogás Pt. szervezésében)

Az esküvői kiállítás október végéig megte-
kinthető a Bencze-házban minden csütörtök 
este 15:00-tól 17:30- ig. 


